
Куточки логічного мислення в початковій школі 

Куточки логічного мислення – одна з форм логіко-математичного розвитку 

молодших школярів. Їх упровадження відкриває можливості для надання учням 

кваліфікованої допомоги у формуванні основ таких логічних операцій  як порівняння, 

систематизація, узагальнення, в усуненні прогалин у здобутих під час уроків знаннях, 

створення сприятливих умов для задоволення різноманітних особистих інтересів 

учнів, організації дозвілля вихованців, проведення позакласних заходів. 

Мета куточків розвитку логічного мислення: сприяти оволодінню учнями 

логічними прийомами та способами мислення, розширювати їхній світогляд; 

формувати вміння раціонально організовувати розумову діяльність, розмірковувати, 

робити висновки, доводити; стимулювати інтерес і потребу в нових знаннях, 

прагнення оволодівати новими прийомами ігрової діяльності. 

Завдання ігрової діяльності в куточках логічного мислення: 

 Ефективне засвоєння знань; 

 Розвиток пізнавальної активності; 

 Інтелектуальний розвиток; 

 Посилення інтересу до навчання; 

 Спільний пошук і розв’язування завдань; 

 Діалог і співпраця. 

При організації куточка слід враховувати наступні вимоги: 

 Забезпечити широкий вибір ігор. Адже, чим він більший, тим легше розкрити 

індивідуальні можливості й обдарування кожної дитини, створити оптимальні 

умови для її розвитку. 

 Пропоновані ігри мають бути захопливими, доступними, з елементами 

змагання, якщо не з кимось, то з самим собою. 

 Не можна нав’язувати гру. Слід організовувати її так, щоб тримати в полі зору 

діяльність своїх вихованців, мати можливість пояснити умови гри, підбити 

підсумки. 

 Ігри мають допомогти вчителю у досягненні програмових завдань початкової 

освіти. 

 

Орієнтовний план роботи у куточках логічного мислення: 

1 клас 

Назва дня   Ігри Мета 

Олівець-

малювець 

Математичні 

розфарбовки 

Готувати руку до письма, 

закріплювати математичні 

поняття (числа, величина, 



форма, розмір тощо) 

У гостях у 

ведмедика Умки 

Ведмедикова 

скринька: 

пятнашки, 

головоломки, 

палички для лічби, 

ребуси, кросворди, 

пантографи. 

Сприяти опануванню учнями 

логічними прийомами й 

способами мислення. 

Формувати вміння раціонально 

організовувати розумову 

діяльність, уміння 

розмірковувати, доводити 

власну думку, робити висновки. 

Будівельний 

майданчик 

Кубики, 

конструктори, пазли 

Розвивати конструктивні 

здібності, закріплювати знання 

про форму і величину. 

Розумники й 

розумниці 

Шашки, шахи, 

нарди, доміно, лото   

Розвивати аналітичні вміння 

Математичні 

дизайнери 

Мозаїка, створи 

візерунок, продовж 

ряд тощо. 

Розвивати творчі і розумові 

здібності, мілку моторику. 

 

2-4 класи: 

Тиждень ерудитів: загадки, ребуси, кросворди, настільні ігри «Ерудит», 

«Математичне лото», доміно. 

Конструкторський тиждень: пазли, конструктори, будівельний матеріал, 

трансформ ери. 

Шаховий тиждень: шашки, шахи. 

Школа молодого бізнесмена: економічні ігри «Монополія», «Мегаполія», 

«Гіпермаркет», економічне лото. 
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