
       Формування вмінь учнів орієнтуватися у сучасному інформаційному 

просторі,оцінювати рівень достовірності одержаної інформації і 

висловлювати свої власні , незалежні судження стає важливим завданням 

сучасної освіти. Я дотримуюся думки Дж. Дьюї,що сучасна освіта покликана 

не надавати учням великий обсяг інформації, а розвивати у них критичне 

мислення. Учні мають бути не добре вимуштрувані,а розвинутими –

критичними мислителями, особистостями. 

  Отже, у процесі своєї роботи надважливим завданням вважаю 

формування критичного мислення,обравши проблему: «Впровадження 

елементів критичного мислення на уроках української мови,як умова 

розвитку творчих здібностей молодших школярів». 

Згідно державних стандартів початкової освіти - «розвиток мовлення 

має набути статусу провідного принципу рідної мови»  

 

 Використання досвіду: 

 

- забезпечує умови для створення оригінальних та цікавих уроків; 

 

- сприяє розвитку творчої особистості, появи нових 

ідей,самовираження; 

 

- є базисом вміння правильно говорити, висловлювати власні судження; 

 

Очікувані результати: 

 

- зацікавленість учнів новими формами організації письмової 

діяльності; 

- висока активність учнів в бажанні викладати думки письмово; 

 

- розвиток умінь та  навичок пов’язаних із самостійною творчою 

діяльністю; 

 

- підвищення рівня навчальних досягнень. 

 

 

Ознайомившись з ідеями тренера міжнародного проекту « Читання і 

письмо для розвитку критичного мислення» Інни Большакової, 

започаткувала використання на уроках методичних систем,технологій і 

стратегій розвитку критичного мислення,що розвивають писемне зв’язне 

мовлення. А саме: «Щоденні 5», «Сторітелінг», «Рафтинг», 

«Кубування».Працюючи в  даному напрямку  підтримує віру у кожного 

учня,ціную  критичні міркування; 

учень дозволяє собі вільно розмірковувати,знаходиться у  безризиковому 

середовищі, де немає негативної оцінки. 

 



Такі нестандартні уроки української мови підносять дитину на нову 

сходинку у володінні мовленнєвими діями,ефективно сприяють вихованню 

інтересу до мовних явищ, навчанню правильно користуватися своїми 

знаннями. 

 

«Щоденні 5»- п’ятихвилинна діяльність,яку проводжу кожного дня. 

Іншими словами «Письмо для себе»,що забезпечує вправляння у писемному 

викладі власних думок,розвиває писемне зв’язне мовлення.  

  

Завдання, які ставлю перед учнями наперед передбачають успішність 

діяльності: 

 

- навчитесь правильно і красиво писати на будь-яку тему; 

- збережете свої думки і зможете прочитати пізніше; 

- поділитесь своїми думками з друзями; 

- практикуючи письмо щодня, зможете стати, навіть, поетами чи 

письменниками. 

 

Теми для « Письма для себе» обираю прості. Наприклад  «Про що я 

мрію». «Де хочу побувати?», «Який урок я не люблю » , «Поради вчительці», 

«Чи люблю я читати книжки?».Діти записують свої тексти кольоровими 

ручками,олівцями, фломастерами. Якщо з тих чи інших причин учень не 

може висловити думок письмово-пропоную намалювати малюнок. Вільна 

діяльність сприяє подоланню дитячих страхів  і високій результативності. 

Самостійна робота над помилками підвищує рівень грамотності. 

     На сьогодні - це улюблена і захоплююча справа,яку вони з радістю 

виконують. 

 

Працюючи за стратегією розвитку критичного мислення «Рафтинг» 

навчаю учнів писати оригінальні тексти. Методика даної роботи спрямована 

на взаємодію учня з інформацією так ,щоб він міг побачити ситуацію з різних 

сторін. 

Абревіатура «рафт» - розшифровується :роль аудиторія,формат,тема. 

Вживаючись у роль головних героїв,пишучи тексти для певної аудиторії,в 

бажанні донести головні думки,ідеї-учні набувають навиків творчого 

писемного зв’язного мовлення. 

          Важлива керівна і спрямовуюча роль вчителя у вмінні проявляти 

дитячу фантазію, уяву,творче бачення і нестандартність мислення. Так 

з’явилися мої педагогічні знахідки: «Правдива фантазія» . «Веселковий 

пензель». «Дверцята творчості» , Скарбничка « Віршовирій». «Столик 

переговорів». Кожен із прийомів роботи спрямований на  «забарвлення 

тексту різними фарбами»,наповнення тексту « звуками»,використання 

римованих рядочків. 

  

 



  Подати інформацію у вигляді цікавої історії про себе допомагає                            

«Сторітелінг».Історії про себе це гарний привід описати свої вчинки та 

почуття,проаналізувати власні дії,оцінити наслідки та зробити висновки на 

майбутнє. Технологія не вимагає одразу чіткої структури та граматично 

правильних висловлювань. Кожна дитина пише так, як розповідає історію 

вголос. Детективні,фантастичні,казкові історії-крок до відкриття потаємних 

куточків багатого дитячого внутрішнього світу. Створювати тексти за 

технологією «Сторітелінг» - це як кататися на американських гірках. 

Сторітелінг успішно використовується в бізнесі,як вміння подати себе, 

розрекламувати. Я зі своїми учнями уже на першій сходинці до успішного 

майбутнього завдяки сторітелінгу. 

 

  Стратегія « Кубування»   теж  має ефективне застосування на уроках 

української мови. Цей метод полегшує розгляд різних аспектів навчального 

матеріалу. Часто застосовую на етапах актуалізації чи усвідомлення. 

Так,вивчаючи тему текст-опис, грані-вказівки: «опишіть», «порівняйте», 

«наведіть асоціації», «проаналізуйте», «знайдіть застосування», 

«запропонуйте аргументи «за» або  «проти»»- допоможуть учням 

різнопланово підібрати інформацію що до предмета і повно розкрити його 

характеристику. «Мозковий штурм»- забезпечує звільнення усіх учасників 

навчально-виховного процесу від інерції мислення. Учні з великим 

задоволенням працюють за стратегією «Сенкан» і складають вірші із п’яти 

рядків. 

У процесі роботи я використовую написання творчих робіт на основі 

подорожей, екскурсій та набутих знань з предметів:природознавства,я у 

світі,основи здоров’я, літературне читання. Власні спостереження,пережиті 

враження є тим скарбом ,що сприяє бажанню творчо виражати свої думки. 

 

«Споглядай все ,що тебе оточує,приглядайся і ти знайдеш про кого чи про що 

писати і ,навіть,фарби,щоб яскраво-барвистим стало твоє бачення»- кажу 

своїм учням. 

 

«Мистецька скарбничка» нашого письмового доробку нараховує п’ять 

оригінальних текстів і цікавих історій : «Як Прут зі Збручем зустрічався», 

«Дивний день народження», «Як почувається носуха в Україні», «Кактус», 

«Жив-був пенал». 

При створенні письмових робіт насамперед формується критичне 

мислення. 

І,як писав у своїй книзі  «Сто порад» В. Сухомлинський , «учні, яких ви 

навчили швидко і усвідомлено читати,записувати почуте,виражаючи власну 

думку, ніколи не будуть відстаючими». 


