
« Казка – це колиска думки, зумійте 

поставити виховання дитини так, щоб вона 

на все  життя зберегла хвилюючі спогади про 

цю колиску»                                  

                                   В.О. Сухомлинський                                      

 Коли дитина «проживає» казку, 

утворюються зв’язки між казковими подіями і 

поведінкою у реальному житті. Якщо батьки 

обговорюють з дитиною прочитані казки – 

життєві уроки швидше засвоюються, сприяють 

подальшому гармонійному розвитку дитини та 

її успішній самореалізації. Якщо казки не 

обговорюються, життєві  цінності засвоюються пасивно. 

У віці 3-4 років дитина вже розпізнає основні емоції, тож потребує казок з простими 

і яскравими сюжетами. На цьому етапі варто обговорювати у сімейному колі (чи у групі 

дошкільного закладу) емоції героїв, їхню поведінку тощо. 

У віці 4-6 років мова казки є найзрозумілішою для дитини. Саме через казку у такому 

віці дошкільник засвоює найліпше соціальний досвід. Тож будь-яке завдання дитина 

виконає краще та з більшим задоволенням, якщо захопити її казковим сюжетом. 

Безсумнівно, діти люблять коли їм читають. Казки надають великі можливості, що 

охоплюють різні теми для 

обговорення. Під час роботи з 

казками накопичується досвід, 

який дозволяє оцінити 

можливості тих чи інших 

фантастичних історій. 

Наприклад,  діти  краще 

реагують на історії, які мають 

захоплюючий сюжет. Тому, 

підбір готових та складання 

авторських казок, а також способи їх застосування потребують від дорослих неабиякої 

вибірковості та майстерності.  



До уваги батьків! 

Список онлайн-казок для читання та обговорення 

Толя і айпад. Терапевтична казочка для любителів комп’ютерів та інших гаджетів 

Казка про Образу 

Лимончик і Мікроб, або навіщо мити руки 

Терапевтична казка для невпевнених в собі, тривожних, несамостійних діток 

Як привчити дитину до горщика 

Казка про страх темряви “Тимошка і Темнота” 

Сміливий хлопчик і Тітонька Ніч. Про хлопчика, який не хотів засинати 

Як відучити дитину від соски. Казка про соску 

Коли дитина не розстається з комп’ютером. Федя і комп’ютер 

Казка про Капі-Тошку і страшну машинку для стрижки 

Королівство ледарів 

Казка про будинок, який любив чистоту і затишок 

Казка про Печальку. Якщо дитина не хоче йти до дитячого садка 

Казка для тих, хто не хоче чистити зуби 

Дідок Карієс. Казка для тих, хто не хоче лікувати зубчики 

Казка про собачку на ім’я Тобік. Про дитячі ревнощі 

Розставання. Казка про розлучення 

Казка про Петрика, який не вмів дружити, а вмів лише битися 
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Казка для тих, хто не хоче прибирати іграшки  

Казка для діток, які беруть чуже без відома 

власника 

Терапевтична казка “Брат і сестра”   
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