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Анотація. У статті розглядається можливість застосування тра-
диційних іграшок для реабілітації дітей з особливостями роз-
витку: діти-інваліди, діти, які перенесли серйозні травми та за-
хворювання, що призвели до значного обмеження рухової  сфери 
дитини, її тонкої моторики. Запропоновані іграшки будуть спри-
яти нормалізації психоемоційного стану і підвищення мотивації 
для досягнення позитивних результатів лікування.
Ключові слова: іграшка, дитина, тонка моторика, реабілітація, 
мотивація, лікування.
Аннотация. Осипов В.Н., Писаренко С.Н. Применение тра-
диционных игр и игрушек для развития, реабилитации и ди-
агностики детей раннего возраста. В статье рассматривается 
возможность применения традиционных игрушек для реабили-
тации детей с особенностями развития: дети-инвалиды, дети, ко-
торые перенесли серьезные травмы и заболевания, что привели 
к значительному ограничению двигательной сферы ребенка, его 
тонкой моторики. Предложенные игрушки будут способствовать 
нормализации психоэмоционального состояния и повышения 
мотивации для достижения позитивных результатов лечения. 
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тация, мотивация, лечение.
Annotation. Osipov V.M., Pisarenko S.M. Application of tradi-
tional games and toys for development, rehabilitation and diag-
nostics of children of early age. Possibility of application of tra-
ditional toys for the rehabilitation of children with the features of 
development is considered in the article: children-invalids, children 
which carried serious traumas and diseases, that resulted in the con-
siderable limitation of motive sphere of child, its thin motorici. The 
offered toys will assist to normalization of psychoemotional state 
and rise of motivation for achievement of positive results of medical 
treatment.
Key words: toy, child, thin motility, rehabilitation, motivation, treat-
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Вступ. 
У даний час в Україні погіршуються еколо-

гічні, економічні, біологічні умови для здоров’я ді-
тей, що диктують  необхідність формування нових 
підходів у реабілітації дітей, зокрема дітей ранньо-
го віку. За останні роки стали високими показники 
інвалідності, які пов’язані з патологією нервової 
системи. Росте число дітей з різними порушеннями 
розвитку, обумовлені розладом функцій ЦНС. Ме-
дична статистика України показує, що внутрішньо-
утробні і родові ураження нервової системи ново-
народжених останнім часом зросли з 177,9 до 209,2 
на 1000 дитячого населення. А рухові порушення, 
що є «луною» травми, обмежують, або роблять не-
можливим активні рухи, відбиваються на загально-
му здоров'ї дитини, знижують опір організму до 
застудних і інфекційних захворювань, несприят-
ливо впливають на розвиток всіх систем організ-
му дитини (серцево-судинної, дихальної, травної) 
і нервово-психічної діяльності. Допомога дітям 
раннього віку з особливими потребами і їх сім'ям у 
всьому світі стала однією з проблем з боку системи 
здоров'я, освіти і соціального захисту. [6, 7].

Рівень розвитку тонкої моторної активності, 
необхідної для виконання дитиною високоточних 
рухів в значній мірі залежить від її здатності вільно 
виконувати усвідомлені рухи руками. Патологічні 
сінкенезії, які проявляються у багатьох ДЦП-дітей, 
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призводять до неможливості послідовного скоро-
чення і розслаблення м’язів кисті і пальців, при 
виконанні активних цільових рухів [2, 6]. Це при-
зводить до несформованості або порушенню мані-
пулятивної функції руки і затримки розвитку тонкої 
моторної активності. 

Одним з найважливіших завдань психолого-
педагогічної реабілітації в цьому випадку, стає ви-
явлення таких дітей, які відстають від ровесників, 
для надання їм своєчасної допомоги для поперед-
ження невстигаємості та затримки розвитку. Це 
диктується необхідністю створення адекватних ме-
тодів навчання і виховання, пошуком нових, більш 
ефективних засобів для подолання цих тяжкостей у 
поведінці і взаємовідношенні з навколишнім серед-
овищем [1, 3, 5].

Джерельний аналіз публікацій з пробле-
ми розвитку моторно-рухової координації у ді-
тей раннього віку дозволяє визначити кілька 
напрямків її розробки. Серед них вивчення анатомо-
фізіологічних особливостей розвитку організму ди-
тини раннього віку [4], питань психофізіологічних 
можливостей дітей [6] та підготовка м’язів кисті та 
пальців руки до здатності виконувати усвідомлені 
дії [2, 5]. Крім цього, існує безліч методик фізич-
ної реабілітації, запропонованих різними авторами: 
Войта, Пето, Фелпса, Кабат [4,7], В.В.Козявкіна [5], 
К.А. Семенової [7,8] та ін. Але не розглянуто пи-
тання застосування традиційних іграшок з метою 
реабілітації дітей, які перенесли серйозні травми та 
захворювання, що призвели до значного обмеження 
рухової сфери дитини, її тонкої моторики.

Робота виконана за планом НДР Бердянсько-
го державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження було спостере-

ження за активізацією тонкої моторної активності у 
дітей раннього віку з особливостями розвитку при 
застосуванні звичайних ігор та іграшок, які тради-
ційно використовуються для звичайних дітей.

Результати дослідження.
Досить знайомою з дитинства, звичною і ба-

жаною для всіх дітей являється іграшка «дзиґа», вік 
якої нараховує більше як 6000 років. Якщо дзигу 
запустити, швидко закрутивши її пальцями, то за-
вдяки виниклим гіроскопічним властивостям вона 
перетворюється в іграшку з унікальними ігровими 
можливостями для розвитку, забави і експеримен-
тування [4, 5].

Ці можливості залежать від конструкції дзи-
ги, різних насадок, площини, по якій вона рухаєть-
ся, взаємодії з нерухомими або жвавими предмета-
ми, освітлення електричним світлом, і що особливо 
важливо, дій, вміння, спритності і спостережливос-
ті граючої дитини. До особливостей дзиги відно-
сяться:

можливість стояти нерухомо на місці і не па-- 
дати;
відновлювати вертикальне положення після - 
різкого удару по її осі;
рух по горизонтальній площині по прямій або - 

по складній траєкторії від дотику до її осі або 
якщо її запустити вниз віссю, а не опорою;
зміна малюнка на дзигі (відбувається змішання - 
кольорів і перетворення будь-яких ліній і ма-
люнків по колу);
при освітленні електричним світлом малюнок - 
на дзигі зупиняється, рухається у зворотному 
напрямі (проти годинникової стрілки), це від-
бувається раз два або три на протязі запуску;
виникнення звуку від тертя опори дзиги об по-- 
верхню столу;
оптична ілюзія, коли вісь дзиги поступово від-- 
хиляється від вертикалі;
дзига відлітає або виїджає на 20-30 метрів, - 
плаває. 

 Для того, щоб добитися перерахованих мож-
ливостей, гравець повинен навчитися запускати 
дзигу пальцями (великим і вказівним). Як навчити 
дитину запускати дзигу? Простіше всього почати 
словами: «Візьми ручку дзиги пальцями так, щоб 
вказівний палець був розташований вздовж ручки. 
Уяви, що ти розтираєш двома пальцями рисове зер-
нятко, тільки рух цей треба зробити швидко і в одну 
сторону». Простіше запустити дзигу на півсферич-
ній опорі і невисоку. Важче запустити дзигу на ві-
стрі і високу. Молодші діти вміють запускати дзиґу 
не тільки пальцями, але і долонями. При викорис-
танні дзиги відбувається:

розвиток сенсомоторної координації, інтелек-- 
туальних здібностей, мови, спритності, напо-
легливості, спостережливості, терпіння, зді-
бності до письма і малювання;
концентрація уваги;- 
зниження гіперактивності;- 
масаж пальців;- 
стимулювання рухової активності;- 
тренування зорового нерва;- 
розвиток простежуючої функції очей;- 
зняття стресу;- 
реабілітація після перенесених травм або опе-- 
рацій пальців рук, кисті і передпліччя;
в процесі експериментування задовольняється - 
природна дитяча цікавість і обізнаність. Крім 
того, іграшка дзига використовується для тес-
тування і діагностики дитини. 
На думку академіків Академії творчої педа-

гогіки С.Л. Новоселової і М.М.Подд'якова: «кожна 
дзиґа відкриває дитині нескінченну різноманітність 
обертання, руху, оптичних ілюзій і явищ, ситуацій 
фізичних взаємодій предметів. Експерименти із 
дзигами цікаві невгасаючою новизною кожного за-
пуску. Застосування додаткових елементів (установ-
ка на вісь дзиги різнокольорових паперових дисків, 
ниток, пір'їнок, кілець і т.д.) ще більше розширює 
можливості дзиги».

Дзиги виготовляються з дерева на токарному 
верстаті або збираються з пластмасових деталей. Із 
14 варіантів деталей, можна зібрати близько ста ва-
ріантів дзиг. Складність їх запуску різна, вона зале-
жить від форми дзиги. Виготовляють дзиги і у фор-
мі яйця, розфарбовані особливим чином. Спочатку 



111

дзига-яйце крутиться вертикально, потім швидкість 
її обертання падає і вона нахиляється. При цьому 
виникає змінна ілюзія-дзига, яка своєю «макуш-
кою» малює складні узори. Ця дзига-яйце отримала 
назву «пристроя для демонстрації оптичних дина-
мічних ілюзій». Є і дзига-обруч. При її обертанні 
утворюється ілюзія - сфери. І так далі.

Діти навчаються запуску з найпростіших 
форм дзиги, потім приступають до складніших 
форм. Для запуску обома руками одночасно, діти 
використовують дві однакові дзиги. Діти з відхи-
леннями в стані здоров'я використовують дзиги 
тільки по наростаючій складності запуску.

Простіше всього запускати дзигу, опора якої 
виконана у вигляді кулі або півсфери. Такою дзи-
гою може грати дитина з 2-3 літнього віку, а також 
діти-інваліди. Звичайно після декількох спроб ди-
тині вдається запустити дзигу самостійно.

Важливо те, що дзига іграшка недорога і 
довговічна.

Всі запускають дзигу тільки одним спосо-
бом: дзига розташована вертикально, ручка вгорі, 
опора внизу. Можна використати запуск дзиги ще 
трьома способами.

Перший спосіб - ручка - внизу, опора - вго-
рі, запускається дзига над поверхнею, скидаючись 
з руки. 

Другий спосіб - дзига розташована горизон-
тально, запускається дзига, не торкаючись поверх-
ні, і вона закочується далеко. 

Третій спосіб - дзига розташована горизон-
тально, спирається на поверхню, запускається дзи-
га, обертанням її на місці навкруги осі, перпендику-
лярній ручці дзиги.

Можна організувати спеціалізовані виставки 
столів з дзигами, діти і дорослі будуть довго стоя-
ти і дивуватися «дзиговому шоу». Артистам цього 
«шоу» можна дати навіть свої імена – «Принцеса 
на горошині» і «Принц», артисти цирку «Ваня Пе-
тухов» і «Ілюзіоніст», фігуристка «Фрося Моргуно-
ва», «Баскетболіст», «Мандрівник», «Планета Зем-
ля» і т.д.. Таке шоу не тільки запам'ятовується дітям 
на довго, але і спонукає їх до активних самостійних 
дій і ігор з дзигою, що особливо важливо для дітей 
з різними відхиленнями в стані здоров'я.

Діти можуть малювати картинки, які став-
лять на вісь дзиги, або вирізати їх з барвистих упа-
ковок. Після запуску картинка змінюється. Це свого 
роду дитячий артдизайн.

За допомогою дзиги можна визначити, яка 
розвинута рука в дитини. Наприклад: в дошкільній 
загальноосвітній установі з 10-ти чотирьохлітніх ді-
тей, що отримали однакові дзиги, запустити їх змо-
гли тільки двоє дошкільнят. Висновки робіть самі. 
За допомогою дзиги легко визначити «робочу» руку 
дитини. Якщо запропонувати будь-якій дитині взя-
ти дзигу, лівша бере лівою рукою, правша правою.

За допомогою дзиг можна поступово від-
новлювати рух пошкоджених пальців. Крім того, 
дзиги створюють позитивні емоції, відволікають і 

розважають, тому їх можна застосовувати з найпер-
шого періоду відновного лікування, починаючи із 
стаціонарного, а потім санаторного і поліклінічного 
етапів.

Навіть якщо спочатку дитина не в змозі за-
крутити самостійно дзигу, дорослий допомагає це 
зробити і показує можливості дзиги, які зацікав-
лють дитину. Тільки поворот голови лежачої ди-
тини та спостереження за дзигою, яка вертиться і 
котиться по підлозі, викликає такі позитивні емоції, 
як радість, здивування, усмішку, що створює хоро-
ший фон для початку одужання.

Основна маса дітей запускає дзигу за годин-
никовою стрілкою, і лише невелика - проти. Чому 
так відбувається, відповіді поки немає.

Дзиги допоможуть в роботі психолога, де-
фектолога і реабілітолога. Стане в нагоді іграшка 
дзига і в корекційній роботі.

Відношення фахівців до дзиг, як в області 
реабілітації, так і в освітніх установах різне. Від за-
цікавленого до байдужого. Адже вони можуть вико-
ристовуватися в кожній групі дошкільної освітньої 
установи, для дітей починаючи з чотирьохрічного 
віку, щонайменше, для пізнавальної діяльності. Не 
завадять вони і в групах продовженого дня для ді-
тей І - 4 класів початкової школи.

Висновки. 
Таким чином, з вище сказаного, можна зро-

бити слідуючий висновок: роль звичайних, тра-
диційних ігор і іграшок, в особливих випадках, 
пов’язаних з особливостями розвитку: діти-інваліди, 
діти, які перенесли тяжкі травми і захворювання, 
що призвели до значного обмеження рухової сфери 
дитини, її тонкої моторики, значно зростає. Так, як 
вони потребують своєрідних методик застосування 
даних іграшок, які сприятимуть нормалізації пси-
хоемоційного стану і підвищення мотивації для до-
сягнення позитивних результатів лікування.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають створення корекційних програм для дітей 
раннього віку із застосуванням традиційних ігор та 
іграшок з метою розвитку мілкої моторики.
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