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СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ 

Тема, над якою працюю:



1. Створити  ситуацію успіху

для розвитку особистості  дитини;

2. Дати можливість кожному вихованцеві

відчути радість досягнення, усвідомлення 

своїх здібностей, віру у власні сили;

3. Дати зрозуміти, що без зусиль в житті

нічого не дається, весь час необхідно

докладати зусиль.

Моя мета:



“Є успіх, є бажання вчитися. 

Особливо це важливо на першому етапі 

навчання – в початковій школі, де дитина не 

вміє долати труднощі, де невдача приносить 

справжнє горе”.

В.О. Сухомлинський казав:



Досить часто школярі

висловлюють небажання йти до 

школи, виконувати домашні завдання, 

вчитися, пасивні на уроках. 

Що може змінити цю ситуацію і

перетворити навчання у захоплюючу

подорож безмежною країною знань?  



• допомогти особистості дитини зрости    
в успіху;

• створити умови для розвитку    почуття   
віри в свої сили;

• розвивати вміння долати труднощі;
• формувати активну життєву позицію.

Завдання, які ставлю перед собою:



Ситуація успіху досягається тоді, 
коли сама дитина визначає цей 
результат,  як успіх.



мені
допомагають

Я відчуваю  впевненість  в собі, якщо…



А який у тебе настрій?

Хороший настрій –
відмінне
здоров’я!

“Давай привітаємось”

“Спіймай мій настрій”



Казкові герої

“Пропала буква”
“Розсипалось слово”
“Живі букви”



Навчання у співпраці

вчитель дитина

дитина дитина



Уроки -
змагання

▪ брейн –ринг
▪ урок КВК
▪ урок-турнір
▪ урок – вікторина



літературні ігри, кросворди,                      

анаграми, ребуси,творчі завдання



Вчитися легко, коли вчитись 
доступно та цікаво

Ура!  Я все зрозумів!

Я зрозумів, але не все.

Я не зрозумів.

Оціни себе!

буд ува ти

Познач частини  

слова. 

Пригадай, як вони 

називаються.

буд

Ура! 

Відправляємо 

основомобіль у 

дорогу!

Даремно 

стараєтеся

!

Нас не 

здолати!!!

кі(г,х)ті

кігті

Парні дзвінкі та глухі приголосні Г та  Х

Анімація

ле(г,х)ко

во(г,х)ко

завжди пишеться 

префікс        .

Перед буквами

Гра “Віднови правило”
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Чудова 

робота!

Ц

меч

меча

мечу

меч

мечем

на мечі

Анімація

Вимова та правопис слів 

з парними

приголосними: дзвінкою

[Г]

та глухою [Х]

Успіх чекає тих, хто 

наполегливо 

трудиться і вірить 

у свої сили!

Тема заняття:





Прийоми інтерактивної діяльності

“Взаємні запитання”
“Віднови текст”
“Мозаїка”
“Гірлянда асоціоцій”
“Робота в парах.Обмін думками”



Уроки - презентації 

Стимулюють творчу активність, дають

максимальний ефект , створюючи на уроці

особливу атмосферу та настрій.



Уроки - дослідження

“Слідство ведуть знатоки”
“Що? Де? Коли?”
урок - відкриття



Висловлювання для створення 

ситуації успіху:

• Це дуже важливо, і у тебе неодмінно 
вийде... 

• Саме ти і міг би зробити таку справу... 

• І це зовсім не складно. Навіть якщо не 
вийде — нічого страшного. 

• Починай же! Ти це добре зробиш! 

• Ось ця деталь (елемент, частина) 
вийшла дуже гарно! 



Попередня 
підготовка

Вибір 
інтерактивних 

вправ

Сприйняття 
матеріалу

Цікаві завдання

Прийоми рефлексії

1.Учні змогли попередньо підготуватися 
(прочитати та виконати самостійні 
підготовчі завдання).

5. Націлюю учнів на  
самоаналіз та 
самооцінку власної 
навчальної діяльності

2. Відбираю для уроку такі інтерактивні 
вправи, які дають учням змогу засвоїти 
тему навчання.

3.Під час використання інтерактивних вправ 
даю учням час подумати  над завданням, щоб 
вони сприйняли його серйозно, а не механічно

4. Визначаю ряд вправ, які 
найцікавіші для учнів, привертають 
їх увагу, налаштовують на роботу.



Досягнення  учнів

Колосок 2011-2012н.р. 9 золотих
1 срібний

Колосок 2012- 2013н.р. 9 золотих
12 срібних

Колосок 2013-2014 н.р. 5 золотих
11 срібних

Ліцейна
олімпіада з
україської
мови

2014-2015н.р. 2 учнів
3 місце

Районна
олімпіада з
україської
мови

2014-2015н.р. 1 учень
2 місце





Конкурси, вікторини



Свята



Екскурсії



Благодійні акції



І якщо дитина усміхнена протягом дня, це є 
свідченням того, що вона відчуває свою 
значимість як особистість, і це спрацьовує на 
позитивний результат у досягненні поставленої 
мети. 

Створення ситуації успіху породжує радість.



Творча              співпраця             
вчителя

з батьками з учнями

успіх

Радість учняРадість батьків



Щасливі очі дітей –
найвища оцінка роботи 

вчителя


