
        Цікаві рухливі ігри вдома – це легко! 
 
Карантин — не привід нудьгувати та сумувати за прогулянками. Адже вдома 

можна придумати безліч ігор для всієї родини! Спробуйте нашу нову 

добірку! Вже перечитали всі книжки? Не бажаєте, щоб дитина проводила 

увесь свій час за переглядом телевізора / телефона / планшета? Запропонуйте 

цікаві ігри, в яких можна змінювати та встановлювати нові правила. Кожна 

гра спрямована на розвиток спритності та координації рухів. І звісно — для 

розваг!              

                                            Рухливі ігри 

Гра “Сліди” 
Дуже проста та захоплива гра як для одного так і для групи малюків. 

Намалюйте на аркушах паперу сліди долоней і стоп та викладіть їх у різних 

напрямах на підлозі. 

Ви можете роздрукувати зображення на папері А4, намалювати самостійно 

або вирізати з кольорового картону. До підлоги можна приклеїти скотчем. 

Мета: на кожен крок дитина повинна ногами та руками доторкнутися до 

зображень під правильним напрямком. Бонусне завдання: зробити це швидше 

за інших! 

 

Гра “Секретний агент” 
Бачили як герої  шпигунських фільмів проходять кріз лазери та невидимі 

перепони? Чому б не спробувати себе у цій ролі? 

Натягніть стрічки або мотузки у кімнаті і зробіть справжню смугу перешкод! 

Додайте прохід під столом та будь-які інші меблі, щоб ускладнити завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гра “Літачки” 
 Підготуйте аркуш ватмана або візьміть великий розворот газети. 

 Виріжте декілька круглих отворів різного діаметру. 

 Над кожним кругом напишіть кількість очок, що буде нараховано у разі 

попадання. 

 Зробіть літачок зі звичайного паперу. 

Завдання: влучно запустити паперовий літак. Нехай найбільших круг дає 

найменьшу кількість балів. Не забудьте встановити мітку дистанції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра “Кільця” 
Класична гра з дуже простими правилами: необхідно накинути кільця на 

різні фігури. Кожен елемент можна зробити самостійно з підручних засобів. 

Кільця з цупкого картону або пластикових / паперових тарілок, а фігура може 

бути звичайним тубусом з-під паперових рушників. 

Для ускладнення завдання можна збільшити дистанцію, змінити руку та/або 

зав’язати очі. 

 

 

 

 

 

 



Гра “Влуч у …” 
Ця гра є різновидом настільної гри “Влуч у кошик”. Але що нам заважає 

змінити правила або переробити ідею для себе? 

Ви можете взяти легкі м’ячики для пінг-понгу або будь-які інші чи взагалі 

просто зім’яти фольгу! Мета гри: з певної дистанції закинути м’яча у кошик. 

Для ускладнення завдання ви можете обрати м’ячі різного розміру, будь-який 

кошик / відро / мішок / ящик тощо. 

 

 

 

 

 


