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Кредо:

Роби і не зважай на втому

І не чекай, що зробить хтось.

Коли ж зробив, то щоб нікому

Перероблять не довелось!



«Мотивація навчальної діяльності. Інтерактивні 

технології  у навчанні дітей»
В освітньому процесі навчання та виховання тісно пов’язані між собою. 

Впровадження інтерактивних технологій дає змогу:

 Створити комфортні умови  освітнього процесу; 

 Активно взаємодіяти всім учасникам;

 Вчитися спілкуванню у групі (команді),виховувати культуру поведінки;

 Спільно розв’язувати завдання, розвивати критичне мислення;

 Розвивати особистісні якості;

 Створювати ситуацію успіху;

 Формувати доброзичливе ставлення до опонента;

 Кожній дитині висловити свою думку;

 Виявляти творчі здібності, розвивати їх;

 Сприяти  розвиненню позитивних рис  характеру;

 Освітній процес зробити більш продуктивним.





Технології

інтерактивного навчання
Відомі українські педагоги – практики О.Пометун та 
Л.Пироженко поділили інтерактивні технології на 
чотири групи:

 Кооперативні інтерактивні технології;

 Технології ситуативного моделювання;

 Колективно-групові технології;

 Технології дискусійних питань.



Акваріум
Робота в малих 

групах

Ротаційні трійки Робота в парах

Карусель
Два-чотири-усі 

разом

Кооперативні інтерактивні 

технології

Дерево 
рішень

Незакінчене 
речення

Навчаючи -
вчуся

Мозковий 
штурм

Ажурна 
пилка

Мікрофон

Технологія ситуативного 

моделювання

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ:



Займи 
позицію

Метод 
ПРЕС

Шкала 
думок

Зміни 
позицію

Дебати Дискусія

Технологія дискусійних 

питань

Імітаційні

ігри

Громадське
слухання

Судове 
слухання 

Рольова гра 

Колективно-групові 

технології

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ:



Використання досвіду роботи вчених над даною проблемою 

сприяє :

- підвищенню ефективності уроку, як основної одиниці

навчально-виховної діяльності;

- підвищенню рівня мотивації, а як наслідок рівня навчальних

досягнень учнів;

- створенню на уроках умов для отримання почуття радості і 

задоволення від навчання та бажання вчитися; 

- особистісній спрямованості у навчанні і вихованні;

- активізації навчальної діяльності учнів на уроках;

- розвитку пізнавальних здібностей учнів.



Враховуючи вікові і психологічні особливості

молодших школярів, вчителі надають перевагу

наочним, демонстраційним та ігровим методам і

прийомам навчальної діяльності учнів, які

максимально сприяють формування мотивації.

Використання презентацій, відео-роликів, що дало

можливість підвищити мотивацію та пізнавальну

діяльність за рахунок різноманітності форм роботи,

можливості включення ігрового моменту.

Підвищенню ефективності навчального

процесу за рахунок високого ступеня наочності,

розвитку наочного, інформаційного мислення

сприяє й використання ІКТ.



Ігрові вправи та завдання виконують різні функції: активізують

інтерес та увагу дітей, розвивають пізнавальні здібності, кмітливість,

уяву, закріплюють знання, вміння і навички, тренують сенсорні

вміння, навички тощо.

Дидактична гра збагачує процес мислення індивідуальними

почуттями, розвиває саморегуляцію. Вона виконує роль емоційної

розрядки, запобігає втомі дітей, знижує гіподинамію. Учні з часом

роблять відкриття: «Мені подобається думати, дайте мені таке

завдання, щоб я «поламав голову» (щось важче), тобто зароджується

інтерес до розумової праці.



Ігрова діяльність має форму дидактичної гри, ігрової ситуації, 

ігрового прийому, ігрової вправи.

Дидактичні ігри можуть : 

бути тільки у словесній формі;

поєднувати слово і практичні дії;

поєднувати слово і наочність;

поєднувати слово і реальні предмети.

Структурні складові дидактичної гри – дидактичне завдання, 

ігровий задум, ігровий початок, ігрові дії, правила гри, підбиття підсумків.

На уроці я використовую такі дидактичні ігри, організація яких не

потребує багато часу на приготування обладнання, запам’ятовування

величезних правил. Перевагу віддаю тим іграм, які передбачають участь у

них більшості дітей класу, швидку відповідь, зосередження довільної

уваги.

Плануючи організацію ігрової діяльності на уроці я визначаю

навчальну, розвивальну і виховну мету, кожна з яких спрямована на

розв’язання завдань, визначених програмовими вимогами для учнів

початкової школи.



На уроках української мови я використовую такі ігри: «Лист від
казкового героя», «Зірви яблучко», «Спіймай іменник», «Склади
слово», «Хто швидше», «Вилучи зайве», «Словограй»,
«Редактор», «Продовж ланцюжок», «Подай сигнал», «Склади
речення», «Телефон», «Знайди пару».

«Вправа «Плутанка»( У реченні переплутані місцями слова. Треба 
розставити їх так, щоб отримати правильне речення).
Вправа «Відгадай пропущену букву» (написання слів з 
пропущеними літерами), практикую «елемент цікавого», коли в 
гості до учнів приходять казкові герої або лісові звірі, яким треба 
допомогти, гра «Відгадай і доведи» (знайти в реченні, тексті 
іменник і довести це), гра «Відгадай слова» (літери переплутані 
місцями), вправа «Так чи Ні?»

Ці та інші ігри розвивають мислення, мовлення, увагу, пам'ять, 
підвищують інтерес учнів до навчання, збагачують активний і 
пасивний словниковий запас учнів.



УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ



УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ





На уроках математики використовую прийом

самостійного творчого складання завдань (скласти

задачу за малюнком, за поданим розв’язанням),

Прийом навмисних помилок (відшукати помилку у

прикладі, виразі, нерівності).

Практикую «елемент цікавого», коли в гості до учнів

приходять казкові герої або лісові звірі, яким треба

допомогти.

Ми граємо у наступні ігри: «Ланцюжок», «Засвіти

ялинку», «Лабіринт», «Сходинки», «Кращий

математик», «Естафета», «День і ніч», «Продовж

числовий ряд», «Назви сусідів», «Втекли цифри»

тощо. Вправа «Хто швидше?», «Мовчанка» (робота з

числовими віялами, LEGO)



Математичні завдання 



УРОКИ МАТЕМАТИКИ



Літературне читання 
На цих уроках ми працюємо творчо, вміло. Використовую на

уроках елементи змагання: хто більше назве слів, відгадок до загадок,

найкраще виконає завдання. За допомогою цих ігор активізуються

мовчазні учні, збагачується активний і пасивний словниковий запас

учнів, розвивається зв’язне мовлення, мислення, увага, пам'ять,

цікавість до читання додаткової літератури, казок, віршів, міфів тощо.

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися,

самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не

помічають, що навчаються.

Використовую ігри на розвиток технічних навичок читання:

швидкість, виразність, правильність. Це «Знайди речення», «Біг по

доріжці», «Знайди і продовж», «Ланцюжок», «Склади слово»,

«Дощик», «Земля-небо», Засічка – кидок», «Буксир», «Луна»,

«Шифрувальник» тощо.

Мовні ігри «Актори» (під час якої учні вчаться читати текст

здивовано, злякано, із захопленням, зі смутком, чим формує в учнів

навички виразного читання).



Літературне читання



Я досліджую світ
На уроках використовую: гру «Математичні ланцюжки» (учні розставляють

цифри у порядку зростання чи спадання з відповідною буквою, дізнаються

нове слово та його значення), вправи «Займи позицію», «Мікрофон» під час

яких учні мають можливість зробити свій вибір і висловити власну думку,

вправа «Квест-цікавинка» (учні розповідають про знайомий предмет,

тварину, явище та дізнаються щось нове), вправа «Так або ні?», вправа

«Незакінчене речення», «Ромашка», «Спіймай правильну пораду», «Так чи

ні», «Де моє місце?», «Вітамінний потяг», «Знайди зайве», «Дай пораду»

тощо. Ознайомлюючи з навколишньою дійсністю, діти охоче грають у

сюжетні ігри – «Ми прийшли до театру», «Я збираюсь в гості», «Я в

бібліотеці», «Я з мамою йду до магазину», «Повертаймося додому» тощо



ІГРИ З LEGO НА УРОКАХ ЯДС



Мотивація до навчання у творчому просторі

Створення ситуації успіху



Під час проведення лікувально-реабілітаційних 
занять використовую різні ігри  та вправи, які 
сприяють розвитку уваги, пам’яті, уяви, мислення, 
розкривають потенціал дитини



Цікаві завдання на уроках ЛРЗ



Перелік онлайн платформ на допомогу педагогам в 

організації дистанційного навчання

Сервіси для вчителів
Он-лайн школа «На Урок» https://naurok.ua/
Безкоштовні ресурси для налаштування дистанційного навчання:
- https://coggle.it/ - найпростіший інтерфейс, можна зберегти зображення в 
форматі PNG або PDF
- https://www.xmind.net/ - чудово працює на платформах Windows / Mac / Linux.
Платформи для проведення онлайн уроків:
- https://classroom.google.com/ - простий, інтуїтивний інтерфейс. Якщо давно чули
про цей ресурс і планувати опанувати – час настав! В мережі є купа навчальних
відео, як налаштувати платформу. Приклад -
https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE
https://zoom.us/webinar - проста в налаштуванні та реєстрації. В Youtube можна
знайти безліч відео-пояснень, як працювати з платформою.
Створення завдань, тестів, пазлів, вікторин https://learningapps.org/
Тестування учнів в онлайн-режимі https://www.classtime.com/uk/ 
та https://naurok.com.ua/test/about

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9uYXVyb2sudWEv/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9jb2dnbGUuaXQv/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueG1pbmQubmV0Lw==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9jbGFzc3Jvb20uZ29vZ2xlLmNvbS8=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1DOXJOMXZKWkprRQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96b29tLnVzL3dlYmluYXI=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9uYXVyb2suY29tLnVhL3Rlc3QvYWJvdXQ=/


Висновки
Впровадження інтерактивних технологій

під час освітнього процесу дають змогу

кожній дитині відчувати себе активними,

розвивають мислення, формують вміння

вислуховувати інших і поважати їхню

думку. Під час такої роботи фактично всі

учні залучені до процесу пізнання. Кожен

має можливість обмінятися знаннями,

ідеями, способами діяльності. Будь-яка

діяльність дитини буде успішною тоді, коли

вона здійснюється без примусу й дарує

радість відчути себе переможцем, творцем.

Я і далі буду працювати над формуванням

всебічно розвиненої особистості,

розробляти й впроваджувати ефективні

засоби та інтерактивні вправи, завдання у

навчанні, створювати умови для

гармонійного розвитку особистості.


