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Життєвий девіз: 

 

“Бути! Жити! Творити! 

Світити вільною душею!” 

         М.Грушевський 

Педагогічне кредо: 







Проблема над  якою працюю: 
“Використання сучасних технологій в удосконаленні 

читацьких навичок молодших школярів ”. 
 «Читання – це віконце в світ, найважливіший 

інструмент навчання;  

воно має бути вільним, швидким – лише тоді цей 

інструмент буде готовий до дії.» 

                                               В. О. Сухомлинський       

Від читання залежить: 

-  майбутнє успішне навчання; 

- оволодіння навчальними предметами в середній та 

старшій школі 



Актуальність обраної теми 
 

В історії людства читання завжди відігравало важливу роль. Щоб 
читати добре, потрібно читати зацікавлено і багато. 
 
   Читання – провідна пізнавальна діяльність молодшого школяра.       
Тому саме вчителю початкових класів з перших днів навчання 
читанню необхідно викликати інтерес, цікавість до книги, залучати 
кожного до активної розумової діяльності.  
 
   Завдання початкової школи – навчити школярів читати:  

   - швидко 
   - свідомо 
   - виразно 

   - правильно 



Принципи, яких дотримуюсь у роботі 
 

- Навчити усіх дітей читати так, щоб вони вміли читаючи 

думати і прагнули більше читати. 

 

 - Управляти процесами творчого пошуку, йдучи від 

простого до складного. 

 

 - Створювати ситуації, що сприяють творчій активності та 

спрямованості учнів. 

 

 - Розвивати уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти 

закономірність. 

 

     - Створювати «ситуацію успіху» та отримання радості від   

праці. 

            - Впроваджувати інноваційні методи навчання та                               

здоров’язберігаючі технології. 



Вправи, спрямовані на розвиток читацьких умінь і 
навичок молодших школярів на моїх уроках 

 - Артикуляційні (для чіткого вимовляння звуків та на 

постановку дихання). 

 

 - Для розвитку поля читання. 

 

 - Для поглиблення слухового і зорового сприйняття або 

зіркості та уважності. 

 

 - Для підняття темпу читання. 

 

 - На формування мовчазного читання. 

 

 - На розвиток пам’яті і вироблення свідомого читання. 

 

 - На гнучкість, самостійність мислення, здатність до 

передбачення. 

 

 - На розвиток здатності  римувати  слова. 



Види самостійних робіт на уроках читання 
 
 

- Читання вголос, пошепки, мовчки. 

 

 - Читання ланцюжком, в особах, вибіркове читання. 

 

 - Виразне читання уривку за власним вибором. 

 

 - Читання з виписуванням слів для тематичного 

словника. 

 

 - Читання й переказ за допомогою жестів, міміки, пози. 

 

 - Читання текстів-мініатюр з пропущеними буквами в 

словах або пропущеними цілими словами. 

 

 - Читання анаграм, складання синквейну. 



Ігри на уроках читання 
 Виходячи з цього, на уроках використовую 

дидактичні ігри, що являють собою зв’язок в 

різних варіантах навчального завдання і 

цікавої для дітей ігрової ситуації, в якій 

навчання проходить більш менш свідомо.  

Гра допомагає зробити серйозну напружену 

працю цікавою для учнів.  

 

   Ігри: «Буксир», «Піраміда», «Розсипанка», 

«Конструктор», «Знайди пару», «Снігова куля». 



Навчальна діяльність 

Працюючи над проблемою, я 

намагаюся використовувати 

інноваційні підходи, комп„ютерні 

технології, ігрові вправи. 

Систематично проводжу уроки з 

використанням 

інтерактивних прийомів. 



 

Форми проведення   уроків 

 
Урок 

• Казка 

• Мандрівка 

• Екскурсія  

Урок 

• Змагання 

• Гра 

Урок 

• Усний журнал 

• Інтегрований  



Творча діяльність 

  Завданням учителя, зацікавленого в 

результатах своєї праці, є постійний 
творчий пошук, системна робота, 

апробація нових, нетрадиційних форм і 
прийомів навчання і, водночас, 

вдосконалення та відшліфування давно 
відомих, традиційних. 

       

 



Методична діяльність 
 Участь у семінарах, методичних об'єднаннях дає 

можливість не лише познайомитися з роботою 
своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися 

власними доробками з іншими.  

   



Кожний шкільний день 

 проходить в режимі нон – стопу:  
 - взаєморозуміння 

 – взаємодопомога 

 – співробітництво; 

- праця  

- – творчість  

- – талант; 

- моральність  

– толерантність   

  -громадянськість. 



Виховна діяльність 
 Як класний керівник приділяю багато уваги формуванню та 

розвитку колективу.  Учні класу активні в суспільному житті 

класу та школи. Дуже люблять учні подорожі та екскурсії, 

після яких залишаються незабутні враження. Виховна робота 

з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. 

Діти з великим задоволенням приймають участь у 

позакласних заходах. Але всім виступам передує велика 

підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на 

уроках, під час виховних заходів. Учням класу дуже 

подобаються класні години, пов‟язані з творчими 

завданнями, різноманітні турніри, вікторини. Вони  із 

задоволенням беруть у них участь, завжди  активні. 

 

 



Напрямки виховної роботи 
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

Відвідування музеїв, виставок 

Участь у шкільних концертах та заходах 

Виховні години 

Участь у виставках та конкурсах 

Участь у тематичних шкільних тижнях 

Ціннісне ставлення до себе 

Бесіди з БЖ учнів 

Виховні бесіди 

Участь у спортивних змаганнях та конкурсах 

Оформлення класних тематичних виставок малюнків 

Складання пам’яток здоров’я 



Напрямки виховної роботи 
Ціннісне ставлення до праці 

Виховні бесіди 

Рейди “Чисте подвір’я”, “Чистий клас” 

Конкурси “Кращий черговий”, “Моє робоче місце” 

Виховні години присвячені людям праці 

Участь у шкільних заходах та акціях 

Ціннісне ставлення до природи 

Екологічні бесіди 

Години спілкування з природою 

Екологічні конкурси, вікторини 

Проведення інтегрованих занять 

екологічного змісту 

Вивчення правил поведінки у природі 

Організація виставок учнівських робіт, 

малюнків, творів, віршів, пісень 



Напрямки виховної роботи 

Ціннісне ставлення до держави та суспільства 

Класні години 

Заочні екскурсії містами України 

Відвідування музеїв, виставок 

Екскурсії вулицями рідного міста 

Перегляд фільмів про видатних людей країни та міста 

Ціннісне ставлення до людей 

Класні години 

Години спілкування 

Диспути та дискусії 

Обговорення літературних творів 

Анкетування учнів 

Анкетування батьків 

Акції милосердя 

Тренінги 



РОБОТА З БАТЬКАМИ 

Батьківський 

всеобуч 

Спільна 

робота 

Вивчення 

сімей учнів 

Бесіди, групові 

та індивідуальні 

консультації 

Лекції, розгляд 

матеріалів з 

педагогічної 

преси 

Відкриті 

навчальні 

заняття та 

заходи 

Виставка 

дитячих робіт, 

їх аналіз 

Класні збори 

Загальношкільні 

збори 

Спільні свята 

Громадські 

справи 

Майстер-клас 

Спостереження 

Анкетування 

Вивчення 

родинних 

коренів 



День знань 



Шкільне життя 



День миру 

   



День смайлика 



Козацькі розваги 



Толерантність 



Свято Букварика 



Уроки фізичної культури 



Ми святкуємо іменини 



Безпека на дорозі 



Вшанування Кобзаря 



Класна родина 



День вишиванки 

 

Українська хустка 



 Новий рік 



Миколай, Миколай ти до нас 

завітай 

 



День рідної мови 



Акція «Запали свічку!» 



Акція «Нагодуй птахів взимку!» 



День єднання 



Наші роботи 



Миттєвості шкільного життя 



Миттєвості шкільного життя 



Дякую за увагу! 


