
«Формування творчих здібностей молодших школярів через розвиток 

критичного мислення» 

 

Про свій вибір я не шкодую, бо кожен учень – то моє життя. Без любові 

до дітей не може бути вчителя. Я люблю своїх учнів, люблю розповідати їм 

цікаві історії, ходити з ними на екскурсії, гратися, досліджувати, грати у 

рухливі ігри. Кажуть, учитель має бути добрим актором. Тому прагну, щоб 

мій голос, моя постать, одяг були щирими і природними. Я не маю права 

фальшивити ні інтонацією, ні словом. Навчати і виховувати дитину важко, 

але й радісно. На моїх очах відбулося не одне диво: з невмілих, невпевнених 

у собі малюків виросли особистості, які мислять, мають добру пам'ять, 

вміють самостійно працювати, оцінити себе та інших людей. Це вчителі, 

лікарі, підприємці та просто хороші люди. 

Протягом звітного періоду я працюю у 

класах з розвивальною програмою «Паросток». 

Сучасність вимагає нових форм, методів, 

прийомів навчання та виховання підростаючого 

покоління. 

Своїм завданням вважаю забезпечити загальний розвиток дитини, 

вміння впевнено читати, грамотно писати, знання основ математики, уміння 

перших     трудових навиків, користування першоджерелами, формування 

загальних уявлень про навколишній світ, розвиток творчої особистості, яка 

вчиться робити власний вибір і відповідати за нього, творчо підходити до 

вирішення будь-яких проблем, критично мислити, толерантно ставитися до 

інших. 

Сьогодні дитина має бути розумнішою, ніж учора. Розумові сили і 

здібності дитини мають постійно збагачуватися, а міцні знання вона матиме 

лише тоді, коли вчитель працюватиме творчо, по-сучасному. «Життя – вічна 

наука» - говорить народна мудрість. Тому вважаю своїм завданням – не 



накопичення дитиною інформації, а засвоєння нею основних технік, що є 

складовими культури і невід’ємною складовою змісту освіти. 

Учень повинен вміти мислити самостійно, адже ніхто не може думати 

замість нього, самостійно оцінювати явища навколишньої дійсності, 

наукових знань і тверджень інших людей. Тому проблема, над якою я 

працюю – «Формування творчих здібностей молодших школярів через 

розвиток критичного мислення». 

Впровадження даної проблеми допомагає учням самостійно здобувати 

інформацію, знання, створювати схеми інформації, розуміти і аналізувати те, 

що знають і про що потрібно ще дізнатися, вчитися працювати у групах, 

парах, вміти оцінити себе і друзів. 

Так, на уроках читання впроваджую стратегію «Читання з 

передбаченням», коли сама читаю текст, а діти передбачають події. 

Наприклад, тема «Перекинута шпаківня» Ліни Костенко, вчу учнів 

виправляти порушену послідовність, обмінюватися думками, брати інтерв’ю. 

 

 

 

 

 

Далі пропоную учням об'єднатися у групи і встановити послідовність. 

Записати це в таблиці. 

№ речення Визначена послідовність Контрольна рамка 

1.   

2.   

3.   

4.   

Прочитайте вірш у парах, визначте, чи правильно встановлена 

послідовність. Запишіть у таблицю на дошці. 

Завдання. Поставте речення у правильній послідовності. 

1. Як же, хлопці, хатку Ви прибили? 

2. Плаче шпак уранці після зливи … 

3. Борсаються бідні шпаченята … 

4. Ще якби їм день чи півтора дні … 



№ 

речення 
1 група 2 група 3 група 4 група 5 група 

Контрольна 

рамка 

1.       

2.       

3.       

4.       

Після закінчення виконання роботи, повідомляю, що тих, хто близько 

виправив порушену послідовність, можна вважати вдумливими читачами. 

Решті залишилося 1-2 кроки до цього звання. 

Далі пропоную взяти інтерв’ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На уроці позакласного читання при вивчені теми «Українські 

народні казки» читаючи казку «Лисичка і Журавель» застосовую технологію 

«Знаємо – хочемо знати – дізналися». На 

початку уроку діти записують все, що вони 

знають про лисицю та журавля. Потім у 

другу графу – що хочуть дізнатися і 

наприкінці уроку записують про що 

дізналися на уроці. 

Мислити критично починаю вчити з першого класу. Моїм дітям 

доступні такі мисленнєві операції, як уміння здобувати знання, робити 

умовиводи, порівнювати, просуватися від конкретного до абстрактного. На 

уроці математики у 1 класі вивчаючи тему «Знаки «>» і «<». Порівняння 

1 крок: Проведіть інтерв’ю зі  своїм партнером по парті: 

- Яка біда трапилася зі шпаченятами? 

- Чому вони були такі безпорадні? 

- Які слова передають щире співчуття поетеси птахам? 

- Чому хатку порушили вітри? 

2 крок: Поміняйтесь ролями у парі. 

3 крок: Учень бере інтерв’ю у кожного члена своєї групи 



чисел» діти протягом всього уроку досліджують знаки. Вони асоціюють знак 

з відкритим ротиком качки. І роблять висновок: ротик качки відкритий в 

сторону більшого числа – це знак >. 

Молодшого школяра можна навчити мислити, тобто робити аналіз та 

впорядковувати подібне і відмінне, фантазувати. Вважаю, що не буває 

поганої пам'яті, є тільки невміння використовувати її можливості. 

Саме тому у своїй педагогічній практиці широко використовую 

елементи «Школи ейдетики». Завжди націлюю своїх дітей на уявлення, а не 

на запам’ятовування. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання – це активна діяльність. Щоб учні не були пасивними 

спостерігачами на уроці, а активно і цілеспрямовано працювали, щоб 

розвинути уяву, фантазію, увагу пропоную на уроках української мови дітям 

пограти у слова. 

Завдання: Прочитайте слова, а потім відтворіть їх. 

Прочитайте слово. Уявіть його образ, пов’яжіть у своїй уяві з образом 

наступного слова і так далі. При цьому виконуйте такі правила: 

1. Не намагайтеся запам’ятовувати, тільки фантазуйте. 

2. У вашій уяві не повинно відбуватися нічого поганого, тільки 

кумедне, веселе, незвичне. 

3. Не намагайтеся нічого запам’ятовувати, тільки уявляйте. 

Шафа – уявіть шафу, краще власну. 

Хмаринка – шафа відчинилась і звідти випливла хмаринка. 

Гніздо – у гнізді влаштувався кінь. 



Капелюх – кінь приміряє капелюх. 

Люк – ви глянули на капелюх і побачили, що відчинився люк. 

Футболіст – з люка вистрибнув футболіст. 

Чайник – футболіст грав у футбол чайником. 

Крила – у чайника виросли крила. 

Олівці – крила тримають олівці. 

Зграя – олівці вирвалися у зграю і полетіли. 

Пляж – зграя олівців прилетіла на пляж. 

Сніговик – на пляжі лежить сніговик. 

Шоколад – усі сніговики ласують шоколадом. 

Протягом навчально-виховного процесу широко використовую метод 

зв'язаних асоціацій. 



(Похмура, дощова, сонячна, тепла, холодна, золота, щедра, вітряна, рання, 

пізня, багряна) 

На уроках ознайомлення з навколишнім світом 

під час вивчення теми «Природні явища» , ставлю 

перед учнями проблемне питання: «Що таке дощ?». 

Дати відповідь на питання пропонує у інтерактивній 

грі «Чарівний мікрофон», мета якої продемонструвати існуючі протиріччя - 

одне й те саме явище природи водночас є добрим і поганим залежно від 

точки зору: для кого чи для чого. Учні по черзі 

відповідають на запитання, передаючи мікрофон один 

одному. 

Перший говорить про позитивне: 

- Коли йде дощик - це добре, тому що 

починають рости квіти. 

 Другий учень говорить про негативне: 

- Коли йде дощик - це погано, бо вода може затопити підвал будинку. 

На уроках читання з метою повного сприйняття тексту учнями 

важливим вважаю супроводження тексту ілюстраціями. По ходу 

читання виставляю малюнки всіх героїв казки. Далі пропоную 

учням розподілити їх залежно від свого ставлення до персонажів і 

вказати причину такого ставлення. 

  

 

 

 

Також протягом навчального процесу використовую «Т-схеми». «Т-

схема» - це багатоцільовий графічний організатор для запису бінарних 

запитань, що дозволяє наочно продемонструвати протилежні думки («так» чи 

«ні») для об'ємного розуміння певної проблеми. Цю вправу проводжу з 

метою продемонструвати протиріччя об'єкта. 

-  

-  



Протягом навчального дня пропоную своїм вихованцям завдання для 

розвитку зорової та слухової пам'яті. 

Завдання. Розгляньте протягом 10 секунд малюнки, що розміщені 

нижче. Запам'ятайте їх розташування, форму, складові та різні дрібниці. 

Потім закрийте малюнки і дайте відповіді на запитання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Якого кольору стрічки у песиків?  

 Куди дивиться пташка? 

 Яка цифра зображена на малюнку?  

 Які овочі зображені на малюнку? 

 Які фрукти зображені на малюнку? 

 

Систематично реалізую принцип навчання – між предметні зв'язки. Так 

на уроках громадянської освіти, пропоную своїм учням на аркуші паперу 

записати 5 своїх основних позитивних рис характеру, а на уроці української 

мови скласти з ними речення, починаючи фразою «Я не хвалюся, але я…» 

Систематично організовую навчання у малих групах учнів, об'єднаних 

спільною навчальною метою. Сама керую роботою кожного учня 

 



опосередковано, через завдання, якими спрямовую діяльність групи, 

відкриваю для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, даю змогу 

реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяю 

досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формуванні умінь. 

Протягом навчального дня проводжу:  

 роботу в парах;  

 ротаційні трійки; 

 «Два - чотири - всі разом»  

 «Карусель»  

 робота в малих групах;  

 «Акваріум»  

 «Пішохідний тур»  

 «Абетковий суп» 

 

Під час роботи в парах діти обговорюють завдання, короткий текст; 

беруть інтерв'ю, визначають ставлення «партнера до того чи іншого 

питання», твердження і так далі; роблять критичний аналіз роботи один 

одного; формулюють підсумок теми. 

Інтерактивні технології навчання використовую і у фронтальній роботі, 

передбачаючи одночасну роботу всього класу. Це:  

 обговорення проблеми у загальному колі;  

 «Мікрофон»;  

 «Мозковий штурм»  

 «Навчаючи вчуся»  

 «Дерево рішень» 

 

Також, при вивчені віршів, використовую метод зв'язаних асоціацій. 

Читаю вірш по рядочку, і показую малюнок. Діти асоціюють з цим малюнком 

свою уяву і запам'ятовують. 
 



Багато уваги у своїй роботі приділяю учням з низьким та середнім рівнем 

знань, умінь, навичок. Для них я проводжу корекційні індивідуальні заняття 

на основі педагогічного моніторингу. 

Намагаюся в оригінальній формі урізноманітнити навчально-виховний 

процес. Так, у практику роботи впроваджую проведення свят, ранків, годин 

спілкування, зустрічей, ігор, на яких учні вчаться спілкуватися, 

висловлювати свої спостереження за навколишнім світом, робити 

комплементи один одному. Традиційними у класі стали ранки, свята, 

екскурсії. 

Щоб розширити і узагальнити набуті знання, уміння, навички, 

одержані на уроках, пропоную своїм школярам роботу над проектами.  



Учням я запропонувала роботу над 

проектами «Подорожуємо Україною», «Твоє ім'я», 

«Обрядові свята весни», «Мешканці водойм». 

Відповідно вікових особливостей та інтересів 

учнів разом з батьками обладнала класну кімнату, у якій створено курточки 

«Талановиті пальчики», «Куточок друга», «Символи України», «Класний 

куточок», «Куточок настрою». 

Своє завдання я вбачаю у підтримці в учнів вогника зацікавленості, 

бажання ходити до школи і бути кращим. Саме тому уроки, виховні заходи 

намагаюся проводити у ігровій формі, доступно, спираючись на життєвий 

досвід моїх вихованців. 

Застосування технології розвитку критичного мислення під час 

вивчення навчальних дисциплін, як на уроках, так і в позакласній роботі, 

створює інтерес до навчання. Учні добре засвоюють навчальний матеріал. 

Мої учні вміють складати вірші, оповідання, казки. Беруть активну 

участь у шкільних та позашкільних виховних заходах. Відвідують гуртки. 

Достатньо володіють комп’ютером. 

Учениця 3-го класу Плотник Дана посіла ІІ місце в ІІ турі конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика. Учні класу беруть активну участь у конкурсах 

«Геліантус», «Кенгуру», «Гніевіч», «Колосок», отримуючи добрі та відмінні 

результати. 

Як вчитель, я є активним учасником шкільного та районного 

методичних об’єднань учителів початкових класів. Ділюся досвідом своєї 

роботи з колегами, виступаю з доповідями. Протягом звітного періоду взяла 

участь у двох районних семінарах, де показала два відкритих уроки з 

математики: 

 1кл. «Знаки >,<. Порівняння чисел»; 

 2кл. «Таблиця множення і ділення на 3». 

На рівні шкільного методичного об’єднання 

провела відкритий урок з читання «Українські 



народні казки» та української мови «Прикметник як частина мови». 

Постійно працюю над підвищенням своєї педагогічної майстерності. 

Маю друковані роботи. 

Впровадження нових інноваційних технологій допомагає мені 

організовувати навчальний процес цікаво, доступно для моїх вихованців. 

«Конкретними носіями всього того, чим має володіти дитина впродовж 

свого життя, є дорослі, які її виховують і навчають». 

Д.Ельконін 
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