
4+

Развивающие головоломки для 
самых маленьких

Инструкция

RU

3+ мин.



2

Первые Открытия – это серия развивающих игр 
для детей в возрасте от 3 до 6 лет. 

В подготовке игр участвовал коллектив 
специалистов из различных областей: педагогики, 
филологии, логопедии, психологии и социологии.  

Все задания 
в играх разработаны для познавательного 

и интеллектуального развития детей: 
развития логико-математического мышления, 
комуникационных способностей, обогащения 

словарного запаса, практики зрительно-моторной 
координации, тренировки памяти и концентрации, 

стимулирования воображения и творчества.
Наши игры сочетают игру с обучением, благодаря 

чему они являются отличной идеей для 
творческого времяпровождения 

с ребёнком.

Игры серии Первые открытия опробованы 
детьми и получили положительные отзывы от 

дошкольных педагогов и родителей. 

Познавательные 
способности
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Профессии – развивающие головоломки, из которых 
дети узнают о работе людей разных профессий, а также 

об их орудиях труда (инструментах). 
Играя, дети обогащают свой словарный запас, связанный 

с профессиями, учатся рассуждать на заданную тему, 
развивают позновательный интерес, а также тренируют 

свою зрительную память и мелкую моторику.
Инструкция содержит различные  игровые сценарии  
и варианты игр для использования их родителями  

и педагогами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ЛЕТ. 

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ   
12 карточек с изображениями представителей различных 
профессий и 36 карточек-пазлов, изображающих рабочие 
иструменты , 6 двухсторонних карточек с картинками мест 
работы, алфавит профессий и лист загадок.
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Игра предоставляет множество идей для развлечения 
- ребенок может играть в одиночку, в группе 
сверстников или со взрослым. 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ:
1. Что подходит? 
Разложите все картинки с 
представителями профессий, 
рядом положите все 
карточки с инструментами.  
Задание для ребёнка – 
подобрать соответствующие 
инструменты к профессиям.  
Попробуйте побеседовать 
вместе о каждой профессии. 

2. Кто быстрее 
Все карточки с изображениями людей раздайте детям. 
Разложите все карточки инструментов лицевой стороной 
вверх. Все игроки одновременно пробуют как можно 
быстрее найти инструменты подходящие к их карточкам 
представителей профессий. 

3. Мемо
Соберите в одну кучку карточки представителей 
профессий, а в другую – по одному инструменту для 
каждой профессии. Потом все карточки положите на 
стол лицевой стороной вниз и перемешайте. Цель 
игры состоит в том, чтобы собрать как можно больше 
пар: человек - инструмент. Определите кто начнёт 
игру с помощью считалки или жеребьёвки. Игроки 
последовательно открывают две карточки (сначала 
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одну, потом вторую), так чтобы все могли их увидеть и 
запомнить их местоположения. Если открытые карточки 
составляют пару, то игрок забирает их себе. В награду 
ему разрешается открывать следующие карточки до 
тех пор пока перевёрнутые карточки не будут подходить 
друг к другу. Эти неподходящие карточки возвращаются 
на свое место, и к игре приступает следующий 
участник. Игра заканчивается, когда найдены все пары. 
Выигрывает тот, кто соберёт наибольшее количество 
пар.

4. Кто где работает 
Раскладываем перед собой 
представителей профессий 
с соответствующими им 
инструментами. 
На квадратных карточках 
есть изображения мест 
работы этих людей. 
Попробуйте найти место 
работы каждого 
специалиста. 
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5. Рассказ
Раскладываем перед собой карточки представителей 
профессий изображением вниз. Каждый игрок по 
очереди берет одну карточку и пробует рассказать 
другим игрокам, кто изображен на ней, но не называет 
названия профессии. Остальные игроки отгадывают,  
о какой профессии идёт речь. 

6. Загадки 
Раскладываем перед собой представителей профессий 
с соответствующими им инструментами. Ведущий читает 
загадки из Листа Загадок. Игроки пробуют ответить на 
загадку, находя подходящую профессию. 

7. Что делаем мы
Раскладываем перед собой представителей профессий 
с соответствующими им инструментами. Знаете ли вы 
кого-нибудь, кто выполняет эти профессии? 
Дети также могут сказать, какие профессии их 
родителей, бабушек и дедушек и т.д. 
Кем бы ты хотел стать в будущем? 

8. Изобрази профессию
Раскладываем перед собой представителей профессий 
с соответствующими им инструментами изображением 
вниз. Дети по очереди тянут по одной картинке и 
с помощью мимики и жестов пробуют показать 
полученную профессию. Кто угадает, тот забирает себе 
карточку с профессией. Выигрывает тот, кто соберёт 
наибольшее количество карточек 

9. Верно или неверно? 
Игра с ведущим. Ведущий читает предложения  
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о различных профессиях, а дети отвечают это верно или 
неверно. 
 Садовник сеет письма.
 Продавец лечит людей. 
 Водитель чинит обувь. 
 Ветеринар лечит животных. 
 Часовщик ремонтирует автомобили.
 Рыбак ловит рыбу. 
 Стоматолог лечит глаза. 
 Актер играет в фильме. 
 Пекарь садит деревья. 
 Пожарный тушит пожары. 
 Парикмахер шьет одежду. 

Попробуйте  придумать вместе с ребенком свои 
собственные предложения. 

10. Соколиный взгляд
Внутри коробки нарисованы разные иструменты. 
Задание для ребёнка – закончить предложение, находя 
изображения соответствующего инструмента: 
 Врачу нужен ... (стетоскоп) 
 Продавцу нужны ... (весы) 
 Компьютерщику нужна ... (мышь) 
 Садовнику нужна ... (лейка) 
 Учителю нужна ... (доска) 
 Повару нужна ... (сковорода) 
 Художнику нужны ... (краски) 
 Парикмахеру нужны  ... (расчески) 
 Почтальону нужен ... (почтовый ящик) 
 Пожарному нужен ... (пожарный шланг) 
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11. Назови по слогам
 a) Дети, по очереди выбирают одну картинку  
с инструментом и говорят название предмета по слогам  
(чтобы было легче, при каждом слоге можно хлопать  
в ладоши); 

 б) Каждый по очереди берет одну картинку  
с инструментом таким образом, чтобы остальные ее не 
видели. Потом игрок произносит название предмета по 
слогам. Тот, кто угадает слово, получает эту карточку. 
Победитель тот, кто соберёт наибольшее количество 
карточек. 

12. Кем я мечтаю быть
Попробуйте нарисовать профессию своей мечты.  
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13. Алфавит Профессий
На цветном листе напечатан Алфавит Профессий. 
Там указаны профессии на каждую букву русского 
алфавита. Задание ребёнка – рассказать, какие 
инструменты используют люди, выполняющие эти 
профессии. А может вы знаете ещё другие профессии 
на данную букву?

Список слов, используемых в игре:

 1 Повар: кастрюля, сковорода, половник,      
    кулинарная лопатка и нож; 
 2 Полицейский: полицейская фуражка, жезл,   
    наручники; 
 3 Художник: палитра, мольберт, краски и кисть; 
 4 Врач: стетоскоп, термометр, лекарства; 
 5 Учитель: доска, книги, глобус; 
 6 Пожарный: пожарный шланг, топор,         
    огнетушитель; 
 7 Продавщица: весы, корзина, касса; 
 8 Почтальон: письма, почтовый ящик, посылка; 
 9 Строитель: шпатель, тачка, дрель; 
 10 Садовник: фрукты и овощи, лейка, садовые   
      инструменты; 
 11 Парикмахер: фен, расческа, щипцы для     
      завивки; 
 12 Компьютерщик: ноутбук, мышь, диск; 
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Розвиваючі головоломки для малят

Серія Першi вiдкриття - це навчальні ігри для дітей 
віком від 3 до 6 років.

Всі варіанти гри розроблені групою фахівців 
з різних спеціальностей: педагогіки, філології, 
логопедії, соціології й психології. Кожна з ігор 

розроблена таким чином, щоб допомогти  
у пізнавальному й інтелектуальному розвитку 

дитини: розвиває логіко - математичне мислення, 
збагачує словниковий запас, стимулює 

комунікативні навички, сприяє розвитку дрібної 
моторики та зорово-рухової координації, тренує 

пам’ять й концентрацію, розвиває уяву й 
креативність. 

Наші ігри - це поєднання гри з елементами 
навчання, завдяки чому вони є чудовою ідеєю для  

проведення часу з дитиною. 

Ігри серії Першi вiдкриття апробовані  
у дошкільних закладах освіти та позитивно оцінені 

вихователями та батьками.
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Професії - це розвиваюча гра, завдяки якій діти 
дізнаються про працю людей різних професій, а також 

про їхні знаряддя праці.

Граючись, діти збагачують словниковий запас, пов’язаний 
з професіями, вчаться висловлювати власну думку на 

задану тему, розвивають допитливість. Завдяки грі дитина 
розвиває зорову пам’ять та дрібну моторику рук.

Гра містить різноманітні сценарії й варіанти для розваг 
разом з батьками.

 
ГРА РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ДІТЕЙ ВIКОМ ВIД 3-Х 

РОКІВ 
 
Гра містить:
12 картинок iз зображенням передставників різних професій 
та 36 картинок-пазлів, на яких зображено знаряддя праці, 
6 двосторонніх карток із зображенням місця праці, Абетку 
Професій та Загадки.

Розвиваючі головоломки для малят
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Гра надає масу ідей для проведення гри-навчання - 
дитина може бавитись як сама, так і з однолітками 
або за участю дорослих.

БАГАТО ВАРІАНТІВ ГРИ:

1. Головоломка
Розкладаємо всі картинки 
з професіями, збоку - всі 
картинки із знаряддями праці. 
Завданням дитини є підібрати 
відповідні знаряддя до професії. 
Спробуйте спільно розповісти 
про кожну професію.

2. Змагання
Всі картинки із зображенням 
професій роздаємо дітям. 
Розкладаємо всі картинки із знараддями праці 
зображеннями догори. Всі гравці одночасно пробують 
якнайшвидше знайти знаряддя, які підходять  до їх 
картинок з професіями.

3. Мемо
Складіть в одну купку всі картинки з професіями,  
а в другу купку - по одному знаряддю праці для кожної 
професії. Потім всі картинки з двох купок розложіть 
на столі зображеннями вниз й перемішайте. Потрібно 
знайти найбільше пар : професія - знаряддя. За 
допомогою лічилочки або жеребкуванням визначте хто 
розпочне гру першим. Діти по черзі відкривають по дві 

Пам`ять
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картинки (спочатку одну, потім другу) так, щоб всі могли 
побачити їх і запам’ятати їхнє розташування. Якщо 
відкриті картинки становлять пару, то дитина забирає 
їх. Як нагороду, дитина отримує можливість відкривати 
картинки аж до моменту, коли дві відкриті не будуть 
парою, тоді ці картинки повертаються на своє місце, а до 
гри приступає наступний гравець. Гра закінчується, коли 
всі пари будуть знайдені. Перемагає той гравець, який 
має найбільше зібраних пар.

4. Де хто працює
Розкладаємо перед собою 
картинки з професіями 
та відповідні їм знаряддя 
праці. На квадратних 
карточках зображено 
місця працi людей різних 
професій. Спробуйте 
знайти місце праці для 
кожної професії.
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5. Розповідь
Kартинки з професіями розкладаємо перед собою 
зображенням вниз. Кожен гравець по черзі тягне по одній 
картинці і намагається розповісти іншим гравцям, хто на 
нії зображений, але назви професії не можна говорити. 
Гравці намагаються вгадати яка це професія.

6. Загадки
Розкладаємо перед собою картинки з професіями  
і відповідні їм знаряддя праці. Ведучий читає Загадки. 
Гравці відповідають на загадки, шукаючи відповідну 
професію.

7. Чим займаєшся?
Розкладаємо перед собою картинки з професіями  
і відповідні їм знаряддя праці. Чи знаєте когось з такою 
професією? Діти можуть також розповісти, яка професія 
у їхніх батьків, бабусь, дідусів і т.д. А ким Ти хочеш стати 
у майбутньому?

8. Покажи, де працюєш.
Всі картинки з професіями і відповідними знаряддями 
праці розкладаємо перед собою зображенням вниз. Діти 
по черзі тягнуть по одній картинці і намагаються показати 
цю професію лише за допомогою міміки та жестів. Хто 
вгадає - той забирає картинку з професією. Перемагає 
той, хто збере найбільше картинок з професіями.

9. Правда чи брехня?
Гра з ведучим. Ведучий читає речення про різні професії, 
а завданням дітей є відповісти, чи це правда чи брехня.
Садівник сіє листи.
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Міліціонер лікує людей.
Водій ремонтує взуття.
Ветеринар лікує тварин.
Годинникар ремонтує машини.
Рибалка ловить рибу.
Дантист лікує  очі. 
Актор грає у фільмі.
Пекар садить дерева.
Пожежник гасить пожежу. 
Перукар  шиє одяг.
Спробуйте вигадати разом із дітьми інші речення.

10. Знайди
Всередині коробки надруковані різні знаряддя праці. 
Завданням дитини є доповнити речення знайденим 
зображенням відповідного знаряддя:

Лікарю потрібен ... (стетоскоп)
Продавцю потрібна ... (вага)
Програмісту потрібна ... (мишка)
Садівнику потрібна ... (лійка)
Вчительці потрібна ... (дошка)
Повару потрібна ... (сковорідка)
Художнику потрібні ... (фарби)
Перукарю потрібні ... (щітка й гребінець)
Листоноші потрібна ... (поштова скринька)
Пожежнику потрібен ... (пожежний рукав)

11. По складам
a) Діти по черзі вибирають по одній картинці із 
знаряддями праці та вимовляють назву предмета 
по-складам (для полегшення завдання, при кожному 
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складі можна плескати в долоні);

б) Кожен по черзі бере картинку із зображенням 
знаряддя праці таким чином, щоб інші гравці її не бачили. 
Після цього гравець вимовляє назву предмету по-
складам. Той, хто вгадає що це за річ, отримує картинку. 
Перемагає той, хто збере найбільше картинок.

12. Професія моєї мрії 
Спробуй намалювати на аркуші паперу свою омріяну 
професію.

13. Абетка професій
На кольоровому аркуші паперу надрукована Абетка 
професій - на кожну літеру українського алфавіту 
вказана професія.  Дитина повинна розповісти, 
які інструменти використовують представники цих 
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професій. Спробуйте пригадати ще професії, які 
починаються на певну літеру алфавіту.

Перелік слів, використаних у грі:
1. Повар: кастрюля, сковорідка, черпак, ніж
2. Міліціонер: поліцейська машина, сигнальний жезл,  
наручники
3. Художник: палітра, мольберт, фарби
4. Лікар: стетоскоп, термометр, ліки
5. Вчитель: дошка, книжки, глобус
6. Пожежник: пожежний рукав, сокира, вогнегасник
7. Касир: вага, кошик, каса 
8. Листоноша: листи, скринька, бандероль
9. Будівельник: шпатель, тачка, молоток
10. Садівник: овочі та фрукти, лійка, садове приладдя 
11. Перукар: фен, гребінець, щiтка
12. Програміст: ноутбук, мишка, компакт-диск
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ПОСМОТРИ ВСЮ НАШУ СЕРИЮ:

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВСЮ НАШУ СЕРІЮ:



TREFL SA, Kontenerowa 25
81-155 Gdynia, Poland

www.trefl.com

Made in Poland

Автор игры / Автор гри:

Моника Рутовска, Яцек Здыбель, Славомир Чуба, 
Кристиан Скшышевски, Чернаков Леонид Михайлович
 
Техническая разработка / Технічна розробка: 
Гжегож Трачыковски

Графический дизайн / Графічна розробка: 
Юлия Свилчевска


