
Ігрова онлайн-взаємодія для дошкільнят 

Їжачок Фуфирчик 

  



Шановні педагоги,  

продовжуємо ділитися з вами ідеями ігрових онлайн-зустрічей.   

Ми пропонуємо вам орієнтир для проведення ігрової взаємодії,  

який може бути використаний під час онлайн-комунікації з дітьми і батьками. 

Усі запропоновані вправи ви можете адаптувати, розширити, поглибити на 

власний розсуд. Не обов’язково цілісно використовувати запропоновану 

розробку – ви можете обрати ті частини, які будуть актуальними і цікавими 

для дітей.  
 

Починаємо грати  

Педагог пропонує батькам підготувати до зустрічі аркуш паперу та 

олівці. 

 Педагог вітається з дітьми та дорослими і пропонує згадати тварин, 

які навесні прокидаються, та спробувати привітатися як це могли б 

зробити вони (педагог пропонує разом повторити відповідні рухи):   

- прокинулись ведмеді та потягнулися; 

- черепахи витягли шию, подивилися праворуч, ліворуч; 

- метелики розправили свої крильця та помахали ними; 

- їжачок розім’яв лапки, посопів носиком. 

 

Граємо разом  

 Педагог пропонує дітям назвати тварин, яких щойно згадували 

(ведмідь, черепаха, метелик, їжак), і визначити, яка серед них: 

- найбільша; 

- найменша; 

- носить на спині свою «хатинку»;  

- має голки.  
 

 Педагог пропонує дітям пограти та «перетворити» долоні на їжачків.  
 

Пальчикова гра «Їжачок»:   

Привіт, Їжачок, (пальці двох рук сплетені в замок) 
Покажи нам голочки (рухи кистями вправо/вліво) 
Ось вони, ось вони (пальці випрямляються, кисті складені в замок) 
Ти такий колючий (рухи кистями вправо/вліво з випрямленими 
пальцями)  
Ти голки свої сховай (пальці складаються в замок) 
З нами ще раз ти пограй (роз’єднати долоні та почати спочатку). 



 Педагог пропонує дітям познайомитись краще з їжачком та повторити 
разом його ім’я: Фуфирчик (педагог демонструє дітям складені 
долоні з випрямленими пальцями – «їжачка»).  

 Педагог розповідає (пропонує разом повторювати звуки):  

- коли Фуфирчик шукає щось смачне, він говорить «Ф-Ф-Ф-Ф»»  

- коли він задоволений, то говорить «УФФФФФ»; 

- коли йому щось не подобається, то говорить «Фир-фир-фир»; 

- коли їжачок радіє, то говорить «Фур-фур-фур». 

 Педагог запитує у дітей: 

- Яка буква найулюбленіша у нашого їжачка? Який звук він 
промовляє найчастіше?  

 Педагог пропонує зробити приємність їжачку і за допомогою олівців 
зобразити його улюблену букву на аркуші паперу. Педагог 
демонструє, яку букву зобразила вона, та пропонує дітям разом з 
дорослими створити власні букви «Ф».  

Світлинами цих букв педагог пропонує поділитись у батьківській 
онлайн-спільноті, створивши фото галерею букви «Ф».   

 Педагог пропонує дітям знов «перетворити» їхні долоньки на їжачків, 
сказати одне одному «Бувай!» та пофиркати від задоволення.  

 

Граємо з батьками  

Педагог може запропонувати батькам і дорослим, які є поруч з 
дитиною, продовжити взаємодію у будь-який зручний час. 

Запропонованими завданнями та покликаннями педагог може 
поділитися у батьківській онлайн-спільноті.  

Пропонуємо дітям разом з дорослими:  
 

 потанцювати разом із їжаком та його друзями або під музику пограти 

в гру «Ладушки-ладусі»; 
 

 послухати разом аудіо-казку «Їжакові голки»; 
 

 прочитати казку «Некрасива шубка»;  
 

 виготовити іграшкового їжака, використовуючи картон та прищіпки. 

Порахувати прищіпки, які використали/прикріпити задану кількість 

прищіпок/назвати кольори прищіпок/розміщувати прищіпки відповідно 

до запропонованих умов (порядок кольорів/один колір 

тощо)/прикріплювати прищіпки різними пальцями; 

https://www.youtube.com/watch?v=2ex-CpPQNxE
https://www.youtube.com/watch?v=W24Cu6PnMss
https://www.4mamas-club.com/porady/rozumna-kazochka-nekrasiva-shubka/


 спробувати намалювати їжака за допомогою виделки і фарби; 
 

 поміркувати разом з дорослими і знайти спільне:  

- між ялинкою і їжаком (наприклад, голочки); 

- їжаком та лисицею (наприклад, живуть у норах); 

- м’ячем і їжаком (наприклад, можуть котитися); 

- їжаком та ведмедиком (наприклад, взимку сплять); 

 Дорослим варто спонукати дітей розмірковувати, пропонувати різні 

варіанти та пояснювати власну думку, адже варіантів відповідей може 

бути декілька. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео гри та казки 

ви зможете знайти, 

скориставшись  

QR-кодами 

Гра «Ладушки-

ладусі» 

Аудіо-казка 

«Їжачкові голки» 

Казка «Некрасива 

шубка» 


