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Ткачик Майя Станіславівна



Я зазирну в маленькі оченята,

Дитячої долоньки я торкнусь руками,

Пишу життя, яке мої малята

Із пам’яті не викреслять з роками.

Свій скарб батьки довірили мені,

Щоб йти в майбутнє вірними стежками.

Я пам’ятати буду, навіть, уві сні,

Таке звання почесне — “друга мама”



Активізація пізнавальної 
діяльності молодших 

школярів

Проблема, над якою працюю



Принципи моєї педагогічної 
діяльності

Кожній дитині 
дати міцні 
знання

01.
У кожній дитині 
бачити неповторну 
особистість

02.
Перебування 
дитини у класі 
перетворити на 
радість

03.



Учень сучаної школи повинен володіти 
певними якостями, грамотно працювати з 

інформацією, бути комунікабельним, 
контактним, вміти працювати в колективі



Особливу увагу приділяю індивідуальним 
особливостям школяра

Навчання організовую через діяльність, ігровими 
методами як у класі, так і поза його межами

Підтримую впевненість учнів та мотивацію 
до пізнання

Навчальний матеріал інтегрую зі змістом 
споріднених предметів



“Без гри немає, не може бути 
повноцінного розумового розвитку ... 

Гра — це іскра, що запалює вогник 
допитливості”

В. О. Сухомлинський



“Дорожній рух — найкращий друг”
Урок - гра



Сучасні навчальні технології
підтримують розвиток пізнавальної 
активності і самостійності учнів

розкривають потенційні 
можливості та здібності дітей

сприяють розвитку 
творчого мислення

передбачають урізноманітнення 
навчальної діяльності

створюють 
комфортні умови

удосконалюють 
процес навчання



Створення учнями проектів, 
творчих робіт



“Первоцвіти”
Урок - конференція



“Прощавай, наш перший клас”
Урок - казка



“Початкова школа повинна стати школою 
мислення, фундаментом творчих здібностей 

учнів. Дитина повинна бути думаючою, 
активним здобувачем знань, допитливим 

шукачем істини, мандрівником у світі 
пізнання”

В. О .Сухомлинський



Модель випускника початкової 
школи

Працює з інформацією

Шукач нового

Всезнайко

Дослідник

Вміє працювати в групі

Ставить запитання

Критично мислить



Діяльність учня, який 
критично мислить

Аналізує і виявляє 
позитивне і негативне

Самостійно 
мислить

Спростовує хибні 
судження

Самостійно 
розв’язує проблеми

Шукає відповіді 
на запитання

Генерує 
оригінальні ідеї

01
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Хлібопекарське підприємство 
“Галицька здоба”



“Увага, діти на дорозі”
Всеукраїнська акція



“Здорові зуби”
Майстер - клас



Дарунки, створені власноруч



Я вчитель і ...
... і я щасива

... і я заслуговую на повагу і гідне ставлення 


... і це назавжди  ... і хочу достойно жити 


... і я люблю дітей  ... і я вчусь  ... і це дуже круто 


... і хочу, щоб відбулися позитивні зміни у сфері освіти 


... і я хочу навчати  ... і я пишаюся своїми учнями 


... і отримую задоволення від щасливих оченят дітей

... і я горджусь цим! 


