
Викинути, подарувати чи створити 

щось нове:  

як бути зі старими іграшками 
 

1. Навчіть дитину цінувати речі, які вона має 
 Не купуйте дитині іграшки на першу ж 

вимогу. Намагайтеся шляхом обговорень, пояснень 

мінімізувати її чисельні «хочу». Можете навіть 

скласти з дитиною на рік список омріяних іграшок. 

їх має бути не більше чотирьох. Протягом року купіть дитині ці речі, але не 

більше. Так вона навчиться обдумувати свої бажання й визначати пріоритетні. 

 Якщо ви один раз сказали дитині «ні», наступного разу придбайте річ, яку 

вона попросить. Так дитина знатиме, що мама або тато може говорити і «так», і 

«ні». Це допоможе їй пережити відмову. 

 Якщо дитина бере іграшки на прогулянку або в дитячий садок, 

обов’язково обговоріть з нею, що саме вона взяла та в якій кількості. Коли 

дитина повернеться додому, разом перевірте, чи всі речі вона принесла назад, у 

якому вони стані. Спонукайте дитину самостійно помити або полагодити 

іграшки. 

 

2.Час від часу сортуйте старі іграшки 
 Разом з дитиною час від часу проводьте ревізію в ігровому куточку. 

Розсортуйте іграшки на три групи: 

 ті, якими дитина грає найчастіше;  

 ті, якими грається рідко;  

 ті, яким не грається узагалі. 
 Примітка. Якщо дитині в силу віку складно самій зробити вибір, просто 

поспостерігайте за нею: із чим вона полюбляє фати, які іграшки задіює завжди, а які не 

використовує зовсім. 

 Ревізію можна провести й без дитини. Тоді варто прибрати основну час-

тину іграшок і почекати, доки дитина попросить щось конкретне. Дайте їй цю 

іграшку, натомість заберіть те, до чого вона не проявила уваги. У такий спосіб, 

дослухаючись до дитини, спостерігаючи за її іграми, проводьте серед іграшок 

ротацію. Це і допоможе сформувати три групи. 
 Примітка. Перш ніж викидати чи комусь віддавати іграшки, отримайте згоду 

дитини. 

 

3. Шукайте способи «прилаштувати» іграшки, якими дитина вже не грає 
 Діти дорослішають і втрачають цікавість до деяких іграшок. Натомість 

для когось вони стануть справжньою знахідкою. Тому, якщо іграшки в 

хорошому стані, поділіться ними. Із ким? Ось кілька порад. 

 Віддайте усілякі пірамідки й брязкальця друзям або сусідам, які мають 

молодших дітей. 

 Зберіть посилку-подарунок, яку передайте в дитячий будинок або в дитя-

чий садок, що фінансово не має змоги часто оновлювати ігровий фонд. 

Також можете передати іграшки в ігрову кімнату лікарні для хворих 
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дітей. 

 Якщо у вас збереглися іграшки, якими гралися ще ваші батьки, разом з 

дитиною віднесіть їх до музею іграшок. 

 Запропонуйте дитині обмінятися іграшками із другом чи друзями. Пе-

ретворіть це на цікаву гру за принципом буккросингу. Звісно, спочатку 

обговоріть цю ідею з іншими батьками. 

 Якщо ви маєте якісь цінні іграшки і прагнете допомогти хворим дітям, 

ініціюйте аукціон і візьміть у ньому участь. Отримані кошти спрямуйте 

на допомогу хворим дітям. 

 

4. Виготовляйте зі старих іграшок нові корисні речі 

 Магніт на холодильник. Розріжте невеличкі пластикові чи гумові фігурки 

тварин навпіл. До місця розрізу на передній частині кожної іграшки 

приклейте маленький магніт. За допомогою таких магнітиків 

прикріплюйте фото чи записки на холодильнику. Також половинки таких 

фігурок можна використати замість відпалих ручок на шухлядках. 

 Тримач для дверей. Витягніть зі старої порваної м’якої іграшки половину 

наповнювача. Порожнє місце заповніть дрібними камінцями або піском 

(наберіть його в мішечок). Зашийте отвір. Такою обтяженою іграшкою 

можна підпирати двері, щоб вони не закривалися. 

 Дитячий годинник. На круглий шматок фанери або відполіровану та 

пофарбовану дошку для гри у дартс по колу приклейте 12 маленьких 

іграшок із кіндер-сюрпризу. Пронумеруйте їх, а в центрі встановіть 

годинниковий механізм. За допомогою такого годинника дитині буде 

цікавіше вчитися визначати час. 

 Прикраса для волосся. Приклейте дрібні іграшки - брелоки, солдатики, 

машинки - на шпильку або резинку для волосся. Робіть дівчинці за 

допомогою них креативні зачіски. 

 

5. Моделюйте стимульні ситуації для дитини 
 Періодично створюйте або проговорюйте з дітьми ситуації, у яких їй 

потрібно прийняти певне рішення: 

 Під час прибирання запропонуйте дитині обрати лише чотири іграшки 

для ігор, а решту сховати. Що це буде? Якщо дитині складно прийняти 

рішення або дітей кілька й у них спільні іграшки, влаштуйте голосування, 

запропонуйте домовитися. 

 Залиште в ігровому куточку лише поламані іграшки та (або) порвані 

книжки. Поспостерігайте за діями дитини. Запропонуйте їй вирішити, що 

робити з такими іграшками - викинути, полагодити тощо, чи можна з 

ними гратися й надалі, як можна використати інакше. 

 Запропонуйте дитині вигадати спосіб, як можна - 

          - пограти в перегони машинками, у однієї з яких немає передніх коліс, а в 

другої - задніх; 

          - побудувати пірамідку, якщо кілька дітей мають лише по одному 

кубику. 
 


