
Школа вихователя-стажера 

 

ГРА — ДИТИНА — ДОРОСЛИЙ 

Рефлексивна анкета для педагогів 

 

Шановний колего! 

Для виявлення Вашого бачення та розуміння розвитку й перебігу ігрової 

діяльності в дошкільному навчальному закладі просимо Вас відповісти на 

запитання та виконати завдання. 

 

1. Прізвище _____________________________________________ ДНЗ № ______ 

2. Який режимний момент із життєдіяльності групи дітей у дошкільному 

закладі Вам подобається найбільше? Чому?_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Чим, на Вашу думку, є гра в дошкільному навчальному закладі? ___________ 

______________________________________________________________________ 

4. Якому виду ігор Ви віддаєте перевагу? Розставте числа від 1 до 10 у порядку 

зростання від найменш важливих до найважливіших для Вас ігор. 

 Дидактичні 

 Математичні 

 Мовленнєві 

 Образотворчі 

 Природничі 

 Дослідницькі 

 Сюжетно-рольові 

 Театральні 

 Рухливі 

 Спортивні 

 Народні 

 Настільні 

 Будівельно-конструкційні 

5. Чим Вам найбільше подобаються ігри з першої трійки ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Чому Ви рідко використовуєте ті, що в останній трійці?___________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Які ігри люблять Ваші діти? Розставте числа від 1 до 10 у порядку зростання 

від най менш улюблених до найулюбленіших для дітей ігор. 

 Дидактичні 

 Математичні 

 Мовленнєві 

 Образотворчі 

 Природничі 

 Дослідницькі 

 Сюжетно-рольові 

 Театральні 

 Рухливі 

 Спортивні 

 Народні 

 Настільні 

 Будівельно-

конструкційні 

6. У якому емоційному стані Ви перебуваєте, коли гра з вихованцями вдалася?  

______________________________________________________________________

А якщо не вдалася? _________________________________________________ 

7. Із чим Ви пов'язуєте успіх перебігу ігрової діяльності вихованців?__________ 

______________________________________________________________________



__________________________________________________________________ 

8. Як Ви ставитеся до самостійних ігор дітей? _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Як Ви оцінюєте якість сюжетно-рольової гри у вашому дошкільному закладі?  

______________________________________________________________________ 

     Якщо недуже високо, назвіть наявні проблеми і шляхи їх розв'язання________ 

______________________________________________________________________ 

     Якщо високо, визначте секрети успішної організації сюжетно-рольової гри___ 

______________________________________________________________________ 

10.  Оберіть речення, яке описує Ваші відчуття під час гри з дітьми, і закінчіть 

його: 

 Я люблю грати з вихованцями, тому що ________________________________ 

 Я не люблю грати з дітьми, бо ________________________________________ 

 Я боюся грати з вихованцями, бо ______________________________________ 

 Я відчуваю певний страх, коли граюся з вихованцями, бо _________________ 

 Я відчуваю невпевненість, коли граюся з вихованцями, тому що ___________ 

______________________________________________________________________ 

11.  Якими рисами має володіти вихователь для того, щоб діти хотіли бачити 

його своїм партнером у грі?___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

12.  Які чинники заважають сповна реалізувати призначення вихователя у 

розвитку ігрових знань, умінь і навичок дітей?___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Закінчіть формулу успіху спільної ігрової діяльності педагогів та дітей: 

ГРА + ДІТИ + ВИХОВАТЕЛЬ =___________________________________ 

 

14. Заповніть таблицю: 

Якщо вихователь не любить гратися, 

діти не почуваються щасливими, бо... 

Якщо вихователь любить гратися, діти 

щасливі, тому що... 

  

  

14.  Вигадайте гасло для дошкільних навчальних закладів, провідною ідеєю якого 

було би створення сприятливих умов для ігрової діяльності дітей ___________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15.  Озвучте свою мрію, що стосується організації гри, ігрової діяльності, 

ігрового середовища у Вашій групі ____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 


