
Презентація      
досвіду педагогічної 

діяльності 

Лариса  
  Олександрівна 



• Вчитель вищої 
категорії 

 

• Вчитель-
методист 

 
 Педагогічний стаж – 

36 років 



 







Розвиток уяви та 
образного мислення 
як необхідної умови 

креативності 
молодшого школяра 



Застосування 
інноваційних 

технологій  
у навчанні 

молодших школярів 





Тема дослідження 

 Активізація і розвиток 
творчого потенціалу 

учнів засобами 
інноваційних технологій 



          Л.С. Виготський 

 Навчити творчості 
неможливо, але це не 
означає, що 
неможливо сприяти 
її появі.  

 



Ідея ? 

ЯК НАВЧИТИСЯ 

МИСЛИТИ, ЩОБ 
ТВОРИТИ НОВІ ІДЕЇ ? 



 Етапи творення ідеї 

• Сформулюйте свою проблему 

• Зберіть усі спеціальні і загальні факти 

• Ламайте усталені схеми й моделі 

• Вийдіть за рамки своєї сфери 

• Використовуйте всі свої відчуття 

• Еврика! Подіяло! 
     Гордон Драйден 

     “Революція в навчанні” 



Класифікація питань 

 Прості 

 Уточнюючі 

 Питання-інтерпретації 

 Оцінні 

 Творчі 

 Практичні 

(За Бенджаміном Блумом) 

«Найкращі запитання – це ваші запитання»  



Метод проектів 
як засіб  

креативно-пізнавальної 
діяльності молодших 

школярів 

Спеціальні та загальні 
факти 



• Збережемо ліс 

• Ріки України 

• Краса, що нас оточує 

• Сторінками Червоної книги 
України 

• Моя вулиця 

• Краплина 

• Цікава хімія 







Проект 























Технологія 

“Розвиток  
       критичного 
              мислення” 



Ідея –  
   нова комбінація  
       старих  
            елементів 



Прийоми 
критичного мислення 

 «Мозкова атака» 
 «Гронування» 
 «Передбачення» 
 «Малювання асоціативних схем» 
 «Мікрофон» 



Прийоми 
критичного мислення 

 «Активне читання» 
 «Таємничий шифрувальний код» 
 «Сенкан» 
 «Есе» 



Формування 

 образного  

  мислення  

   та уяви 



Шукати          

      особистiсний  

    сенс  

        у мистецьких               

        цiнностях 





різних  



Музикотерапія 



Піснезнайка 



Казкотерапія 
 Емоційне  

  задоволення  
 

        і відчуття 

                                  успіху 



Сценічне  
   мистецтво –  
      джерело  
         дитячої  
            творчості 



 Через казку, фантазію, 

    через      неповторну  

  дитячу             творчість –  

вірна стежка         до серця  

                                   дитини.  

В. Сухомлинський: 



























Эдвард де Боно 
(народ. 19.05.1933 р.) 

британський психолог  
і письменник, експерт у 

галузі творчого мислення 

Шість  капелюхів 

   мислення 



Неупередженість 

Критичне мислення 

Бачення позитивних сторін 

Почуття 

 Творчість 

Контроль над процесом мислення 









Вчити творчості необхідно  
не для того, щоб зростити  
юних поетів, а для того,  
щоб збагатити кожне юне серце. 

Василь Сухомлинський 


