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ВПРАВА 1: «ВОВК І ЗАЄЦЬ»  
Мета: розвиток логічного мислення, навичок вирішення проблем. 
Час виконання: 15-20 хвилин. 
Що потрібно: ведучий, 12 маркерів на позначення зайця, 1 маркер на 
позначення вовка, парта або ігрова дошка з позначками. 
Хід вправи: 

1. Розставте маркери, як показано на малюнку. Один учень грає роль 
одразу 12 зайців (порожні кола), а інший учень – вовк (зафарбоване 
коло у центрі). 

 
2. Граємо по черзі. І вовк, і зайці можуть рухатися одночасно по 
одному колу, вздовж лінії у будь-якому напрямку, доки до неї прилягає 
порожнє коло. 
3. Вовк може захопити зайця, перестрибуючи його (вздовж лінії до 
наступного кола). Коло має бути порожнім. Допускаються кілька стрибків 
під час захоплення. «Полонені» зайці знімаються з гри. 
4. Заєць не може стрибати через вовка. Він може виграти, якщо зайці 
так оточать вовка, що він не може рухатися. 
5. Вовк виграє, якщо він захопить достатньо зайців і вони не зможуть 
його оточити. 
Обговорення після гри:  

1. Після кількох ігор обговоріть з учнями, скільки потрібно зайців, щоб 
вони не змогли оточити вовка? Яка мінімальна кількість зайців 
необхідна для їхньої перемоги? 

2. Обговоріть інші спостереження та думки, які виникли під час гри. 
Чи має чекати вовк? Чи мають зайці проявляти активність? Чи є 
спосіб, завдяки якому зайці завжди перемагатимуть? Вовк неминуче 
виграє кожну гру? 
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ВПРАВА 2: ВІСІМ ОДНАКОВИХ ТРИКУТНИКІВ 
Мета: розвиток логіки. 
Час виконання: 10 хв. 
Хід вправи: 

1. Проведіть 2 відрізки так, щоб вийшло 8 однакових трикутників.  
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ВПРАВА 3: ЗНАЙДИ ВІДПОВІДНІСТЬ 
Мета: розвиток логіки. 
Час виконання: 5-7 хв. 
Хід вправи: 

1. Розмістіть у пустій клітинці потрібний предмет. 

 
 

ВПРАВА 4: ЗАКОНОМIРНIСТЬ 
Мета: розвиток логіки. 
Час виконання: 5-7 хв. 

1. Знайдіть закономірність і продовжіть ряд. 
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ВПРАВА 5: 9 ТРИКУТНИКІВ ОДНІЄЮ ЛІНІЄЮ 
Мета: розвиток логіки. 
Час виконання: 10 хв. 
Хід вправи: 

1. Проведіть одну лінію так, щоб вийшло 9 трикутників 
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ВПРАВА 6: НІМБИ 
Мета: розвиток логіки, вирішення проблем.  
Час виконання: 10 хв. 
Хід вправи: 
Данський математик заявив, що він може вирішити давньокитайську гру 
Німб з математичною формулою. Він створив нову гру, у якій неможливо 
було виграти за допомогою формул, а от завдяки завдяки здоровому 
логічному мисленню – цілком реально. Необхідно змусити іншого гравця 
взяти останній маркер, грають 2 учні. 
Матеріали: 16 олівців (зубочистки, квасоля, кісточки, палички, цукерки ...) 

1. Розмістіть олівці в чотири рядки та чотири стовпчики в такий 
спосіб: 

 
2. Перший гравець може взяти будь-яку кількість олівців (1-4) з будь-
яких рядків або стовпчиків. Єдине правило – олівці мають бути сусідніми 
(горизонтально або вертикально – НЕ діагонально). 
3. Учень, який бере останній олівець програє. 
Обговорення після гри:  

1. Відстежуйте кількість рухів, які необхідно зробити для того, щоб 
виграти.  

2. Після кількох ігр обговоріть із учнями методи/стратегії, щоб 
скоротити або подовжити гру.  

3. Яка найменша кількість рухів необхідна для перемоги? А 
найбільша?  

4. За необхідністю почніть із розкладки 2х2, обговоріть ці зразки. 
Потім побудуйте до 3х3 і 4x4. Чи існують стратегії, які можна 
застосовувати для різних розмірів? Чи змінюється стратегія, якщо 
змінюється розміри дошки? 
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ВПРАВА 7: ОТРУТА 
Мета: розвиток логічного обґрунтування, вирішення проблем. 
Час виконання: 10 хв. 
Матеріали: фішки (можна використати квасолинки). 
Хід гри: 
Зверніть увагу: останню фішку має взяти партнер по грі. 
 

1. Викладіть на стіл 13 фішок. 
«Ходимо» (просто беремо фішки) по черзі: 
2. За 1 хід гравець може взяти одну чи дві фішки. Не можна не взяти 
нуль фішок або більше двох. 
3. Гравець, який бере останню фішку, «отруюється» та програє. 
Після гри:  

1. Грайте кілька разів, але не діліться жодними стратегіями зі своїми 
учнями. Дозвольте їм робити припущення та перевіряти свої ідеї 
самостійно. 

2. Щойно ви побачите, що учні починають повторювати процес, 
беручи однакову кількість фішок – поговоріть з ними. Запитайте, 
чому вони дотримуються цієї стратегії, випробуйте її разом з 
дітьми. Заохочуйте школярів розробляти нові стратегії, поки не 
знайдуть ту, яка працює! 

Варіації: 
Якщо ви хочете ускладнень, дозвольте учням брати більше двох бобів за 
один хід. Наприклад, дозвольте гравцям забирати до 5 бобів одночасно. 
 

ВПРАВА 8: «НУМО, ДОВЕДИ!» 
Мета: розвиток зв'язного мовлення, логіки. 
Час виконання: 10 хв. 
Хід вправи: 

1. Знайдіть аргументи та контраргументи:  
 Творити добро гарно, тому що…,  
 Потрібно одягатися охайно, бо…,  
 Палити шкідливо, тому що…,  
 Ображати тварин погано, бо…. 

 
2. Проаналізуйте наслідки подій: 

 Бавитися з запальничкою. 
 Зїсти 5 кг морозива. 
 Пірнати без нагляду дорослих. 
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ВПРАВА 9: ЗНАЙДІТЬ ЗАЙВЕ СЛОВО 
Мета: розвиток логіки. 
Час виконання: 10 хв. 
Хід вправи: 

1. Прочитайте учням серію слів.  
2. Запропонуйте дітям визначити, яке слово є «зайвим».  

Приклади:  
 хоробрий, злий, сміливий, відважний;  
 яблуко, слива, огірок, груша;  
 молоко, сир, сметана, хліб;  
 година, хвилина, літо, секунда;  
 ложка, тарілка, каструля, сумка;  
 футболка, светр, шапка, сорочка;  
 мило, мітла, зубна паста, шампунь;  
 береза, дуб, сосна, суниця;  
 книга, телевізор, радіо, магнітофон. 

 

ВПРАВА 10: «ТАК ЧИ НІ» 
Мета: розвиток логічного мислення дитини, формування навичок 
ставити запитання, аналізувати відповіді; класифікування явищ і 
предметів навколишнього світу за особливостями і характерними 
ознаками.  
Час виконання: 10 хв. 
Хід вправи: 

1. Ведучий повинен загадати слово, а гравці мають зрозуміти, про що 
саме йдеться.  

3. Для цього гравці ставлять запитання. Ведучий може відповідати 
тільки «Так», «Ні», «І так, і ні», «Немає інформації» та «Це не важливо».  
4. На початку гри ведучий дає підказку. Наприклад, «Це герой 
української народної казки. Відгадайте його за 10 запитань».  
5. Гра не має жодних обмежень. А за допомогою правильного добору 
слів (вони мають відповідати віку учасників) можна робити гру 
складнішою або простішою. 
 


