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ЗНАЧЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ  

(ЗА В.О. СУХОМЛИНСЬКИМ) 
 
Прекрасною людиною, талановитим педагогом був В.О. Сухомлин-

ський (1918-1970), який у власній педагогічній діяльності приділяв увагу 
ігровій діяльності, як одному із ефективних методів виховання та навчання 
підростаючого покоління. 

Педагогічна діяльність Василя Олександровича розпочалася не від-
разу після закінчення навчання у Полтавському педагогічному інституті. 
Юнак, майбутній педагогічний діяч, В.О. Сухомлинський після отримання 
диплома про вищому педагогічну освіту пішов на війну і про це він так пи-
сав: «Кожному із нас, чоловіків, потрібно твердо пам’ятати: у мене дві 
спеціальності: перша – чи то вчитель, чи то агроном, інженер…, а інша в 
усіх одна і таж – захисник Батьківщини» [2, 5].  

Мета – теоретично довести, що погляди В.О. Сухомлинського відо-
бражали велике значення рухливих ігор для розвитку дітей. 

Талановитий педагог В.О. Сухомлинський зазначав, що гра це 
найсерйозніша справа, це величезне світле вікно, без неї не може бути 
повноцінного розвитку дитини: «Для неї гра – це найсерйозніша справа. В 
грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі можливості 
особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного розумового роз-
витку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитина 
вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ» [1, 
95].  

Василь Олександрович розглядав гру у широкому та вузькому розу-
мінні, як багатогранне поняття й вважав, що гра і краса це є єдиним цілим: 
«Гра – широке і багатогранне поняття. Діти граються не тільки тоді, коли 
бігають, змагаються в швидкості й спритності. Гра може полягати й у ве-
ликому напруженні творчих здібностей, уяви. Без гри розумових сил, без 
творчої уяви неможливе повноцінне навчання, особливо в дошкільні роки. 
Гра в широкому розумінні цього поняття починається там, де є краса. 
Оскільки ж праця маленької дитини немислима без естетичного начала, то, 
отже, й трудова діяльність у молодшому віці тісно пов’язана з грою… В 
цьому – гра, сповнена глибокого змісту» [1, 95-96]. 

Теоретик і практик звертав увагу та описав, як привчити дитину до 
навчання, праці через ігрову діяльність. Він був переконаний, що гра у 
цьому допоможе швидше, ось що він стосовно цього писав: «Гра – це іск-
ра, що запалює вогник допитливості і любові до знань. То що ж страшного 



в тому, що дитина вчиться писати граючись, що на якомусь етапі інтелек-
туального розвитку гра поєднується з працею, і вчитель не так уже й часто 
говорить дітям: «Ну, погралися, а тепер будемо працювати!... Та гра втра-
чає виховну цінність, коли вона штучно «прив’язується» до праці, і в красі 
не виявляється емоційна оцінка навколишнього світу й самого себе» [1, 95-
96]. 

Великий педагог описуючи «подорожі» учнів у природу, доводив, 
що корисно для дитячого здоров’я поєднувати відпочинок з іграми, які 
сприяють зміцненню їхнього здоров’я та гармонійному розвитку підрос-
таючого покоління: «Подорожі» в природу стали традицією в початкових 
класах. Діти завжди з нетерпінням чекали, коли вони підуть до лісу, в по-
ле, на став, заздалегідь придумували ігри. Улюбленими для дітей стали іг-
ри, пов’язані з подоланням труднощів, ігри, персонажами яких є казкові і 
реальні герої… « [1, 125] 

Отже, з вище описаного можна зробити такі висновки: 
Талановитий педагог В.О. Сухомлинський прагнув на практиці дове-
сти, що ігри є частиною навчання та виховання дітей. 

Гармонійний розвиток підростаючого покоління не можливий без 
ігор. 

Гра це велике світле вікно, через яке діти бачать красу. 
Ігри це невід’ємна частина дитячого життя. 
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