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         Лінгвістична казка як засіб вивчення української мови за технологією 

«Росток»    на основі педагогічної творчості  видатного педагога В.О.Сухомлинського 

                                                    

Сучасна філософія освіти повернена  ,,обличчям” до особистості учня, тому й повинна  

відповідати природнім потребам та інтересам учнів. ,,Гуманна” педагогіка має орієнтацію 

не на програму, а на особистість учня: самовираження, ,,пошук себе”, індивідуалізація. 

Встановлення рівноваги між потребами дітей і задачами навчання – найважливіша умова 

гуманізації школи.  Створення усіх умов для досягнення такої мети забезпечує технологія 

«Росток». Діяльнісний підхід, покладений в основу даного проекту, дає змогу 

організувати навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів. Учні 

отримують знання через різні способи активізації сприйняття об’єктів  і явищ 

навколишнього світу; спостереження, досліди, самостійний пошук інформації у доступній 

для них літературі; спеціальні вправи та завдання на розвиток уяви та літературної 

творчості; складання невеличких казочок, оповідок  з наступною їх інсценізацією та ін. 

види діяльності. Таким чином створюються умови розвитку мислення учнів в 

театралізованій діяльності, яка спонукає молодших школярів до активної творчої 

діяльності всіх дітей і таким чином  зможуть отримати  знання не в готовому вигляді, а в 

результаті дитячої творчості під керівництвом вчителя. 

  Важливість забезпечення природніх потреб  розглядалось ще древніми філософами. 

Так Г. Сковорода, вводячи термін ,,сродної праці”, вже  в ті давні часи вказував на 

необхідність такої діяльності для  людини, яка б відповідала  її природнім нахилам і 

потребам, розумовим здібностям, віковим психофізичним особливостям, тобто була 

,,сродною” з нею. У своїй концепції ,,сродної праці” філософ розробив вчення про те, що 

найважливіше завдання педагога полягає у розкритті тих специфічних для кожного учня 

здібностей, які надає йому природа. Якщо розглядати вікові потреби молодших школярів, 

то їх ,,сродна” діяльність -  це діяльність в ігровій формі. Гра відповідає природі дитини, 

є,, сродною” для неї. Така діяльність спрямовує дитину до збереження внутрішньої 

духовної свободи, до плекання власної гідності і здобування щастя. Отже, навчання, 

побудоване на принципі ,,сродної праці”, відповідає головному принципу гуманізації 

освіти: принципу природовідповідності. 

   Гуманним по відношенню до дитини вважав також видатний вчений і педагог 

В.О.Сухомлинський використання ігор та казок. У його  ,,Школі радості”  дитина 

пізнавала світ не тільки розумом, а й  серцем. В.О.Сухомлинський писав: “Спостерігаючи 



протягом  багатьох років розумову працю учнів початкових класів, я переконався, що в 

періоди великого емоційного піднесення думка дитини стає особливо ясною, а 

запам’ятовування відбувається найінтенсивніше. Думка учня початкових класів 

невід’ємна від почуттів. Емоційна насиченість процесу навчання – це вимога,  що 

висувається законами розвитку дитячого мислення”. На думку видатного педагога, 

використання  казок є гуманним по відношенню до дитини, тому що дякуючи, зокрема, 

казці, дитина “...пізнає світ не тільки розумом, а й серцем ,бо в ній не тільки мудра думка, 

а й найтонше емоційне забарвлення слова ,,...емоційна схвильованість, радість або 

смуток, захоплення чи подив“. Роль дії емоцій він “бачив” також у тому, що ,,... роль 

відбиття знань в емоціях – важлива умова переходу знань у переконання . Емоційний стан 

має величезну зворотну силу впливу на розум. Вчений також був глибоко переконаний, 

що ефективність використання театралізованої діяльності залежить насамперед від 

готовності педагога до театрально-ігрової діяльності, його бажання грати разом з дітьми. 

Досвід педагогічної практики свідчить, що ефективним способом вивчення 

українського мови можливе через застосування лінгвістичної казки, казок-оповідань, 

дотепних розповідей. (Лінгвістика -  наука про мову. Лінгвістична казка – мовна казка.) 

Цей жанр молодші школярі готові слухати, переповідати, обговорювати безкінечно. Їх 

захоплює сюжет, вони з непідробним інтересом стежать за діями незвичайних героїв, за 

розвитком подій, роблять власні відкриття й узагальнення. Нові лінгвістичні поняття й 

терміни із казки стають для школярів доступними, зрозумілими, адже абстрактні поняття 

стають цікавими героями. Цих героїв можна зіграти, взяти участь у втіленні уявного 

образу в реальний.  Суттєвим є й те, що зі змісту казки діти усвідомлюють практичну 

потребу засвоєння матеріалу.  

У роботі з  лінгвістичними казками активізуються всі розумові і психічні процеси, 

розвиваються творчі здібності та мовлення учнів. Казки здатні належати до методів 

активного навчання, які  можуть організувати самостійне оволодіння знаннями, вміннями 

і навичками, емоційно-ціннісним досвідом. Вони можуть забезпечувати формування і 

розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, вироблення умінь і 

навичок самостійної праці.  Переваги  таких нетрадиційних форм навчання полягають у 

сприянні формування пізнавальних інтересів школярів: учень безпосередньо приймає 

участь в діяльності по оволодінню знаннями, уміннями,  навичками. Театралізовані ігри є 

засобом розвитку художньо-творчих здібностей,  як основа для морально-естетичного 

виховання, орієнтуючись на внутрішній  світ кожної дитини. 



Отже, ігрова діяльність через лінгвістичну казку здатна забезпечувати активну 

діяльність самої дитини у засвоєнні програмового матеріалу,. Саме тому  вона  

використовується як одна із форм навчання у технології «Росток».  

Практика використання  лінгвістичних казок свідчить про велику  допомогу цього 

засобу  в навчально-виховному процесі. Зокрема можна виділити їх роль у: 

- подоланні першокласниками труднощів у переході від життя дошкільника до 

шкільної праці (Чарівна ниточка казковості допомагає їм входити у країну знань.); 

- встановленні взаєморозуміння між педагогом і дитиною; 

- оволодінні необхідними знаннями, формуванні вміння самостійно застосувати 

засвоєне на практиці; 

- підтриманні інтересу до предметів, розвитку пізнавальної активності (Казки 

вміщують у собі зовнішні фактори: яскраві предмети озвучення, та внутрішні: інтерес, 

участь в озвученні  чи в інсценізації, під впливом яких виникає і підтримується увага. 

Сама ігрова  діяльність практично зосереджує увагу. Гостями уроку часто стають 

казкові герої.); 

- розвитку розумових процесів: уваги, сприймання, пам`яті, мислення. (У грі дитина 

віддається вільно, всіма клітинами почуттів. Ігрові ситуації не лише дають змогу легко 

привернути дитячу увагу, а й зберігати її протягом досить тривалого часу.); 

- кращому засвоєнні і запам`ятовуванні навчального матеріалу (Під час розв`язання 

завдань у казковій формі у дітей починає працювати творча фантазія, образне 

мислення, краще запам`ятовується інформація.  Гра – це спосіб навчання, який може 

стати універсальним помічником для вчителя. Її можна застосовувати на уроках мови 

для ознайомлення дітей з новим матеріалом, закріплення, для повторення раніше 

набутих знань та умінь і їх контролю. Разом з тим такий спосіб навчання здатен 

зекономити навчальний час, органічно вписуючись в структуру уроку.); 

- знятті втоми під час розумової праці; 

- розвитку творчих можливостей, індивідуальних здібностей кожного учня (під 

впливом вражень, викликаних казкою,  діти вчаться образно і творчо мислити, 

самостійно складаючи свої казки. Такі завдання  створюють умови для розвитку 

фантазії дітей, їх творчого мислення. Кожна дитина має можливість у такому завданні 

виявляти свої індивідуальні здібності і розвивати їх. Цьому свідчать цікаві твори 

учнів.); 



- отриманні позитивних емоцій (Емоційний матеріал уроку створює позитивні емоції. 

Повторюючись, позитивні емоції перетворюються у стійкі моральні надбання 

особистості.); 

- розвиткові особистості учня; 

- сприянні збагачення і закріплення побутового словника, розвитку зв`язного 

мовлення (Відтворюючи, продовжуючи, створюючи казки, учневі доводиться 

залучати до роботи велику кількість слів. Разом з тим вони мають можливість почути 

розповідь казки учителем. Хорошою умовою розвитку зв`язного мовлення  є спільна 

мовна робота  учні в такій ситуації). 

Отже, нетрадиційна форма навчання  з використанням лінгвістичних казок захоплює 

учнів яскравими предметами, малюнками, мовою казкових героїв і допоміжним 

озвученням, пробуджуючи у школярів творче  начало.  Таким чином  закладаються основи 

його  творчого підходу до будь-якої подальшої роботи. На таких уроках кожна дитина має 

можливість  виявляти свої індивідуальні здібності і розвивати їх. Навчальний матеріал  

емоційно насичений, що є зовнішньою умовою емоційного збагачення навчання. 

Створенню позитивних емоцій сприяють улюблені дії: дітям подобається “виручати з 

біди” улюблених казкових героїв. Школярі охоче слухають казки, тому, що казкові образи 

емоційно забарвлені. Слово казки живе у дитячій свідомості.  

 

       Педагогічні умови ефективного керівництва ігровою діяльністю 

До проведення таких нетрадиційних уроків потрібна підготовка вчителя: захопленість 

нею та переконання в ефективності цього засобу навчання, обдуманого добору і 

доцільного використання  казки.  З цією метою можна використовувати різний ігровий 

матеріал: ляльки, набори цифр, лічильні палички і ін. Особливість переходу дітей 

дошкільного віку у шкільний зумовлює в першому класі використання нетрадиційних 

форм навчання на кожному уроці. В міру сформованості пізнавального інтересу 

молодших школярів, оволодіння ними елементами навчальної діяльності,  роль   

театралізованої діяльності поступово зменшується. 

Результати  практичних досліджень  використання лінгвістичної казки як засобу 

навчання   дають підстави  визнавати її як специфічною пізнавальною діяльністю учнів і 

являються ефективним способом усвідомлення мовного матеріалу. 

Ефективність використання театралізованої діяльності в сучасних освітніх закладах 

потребує врахування основних принципів організації театралізовонаї діяльності, які були 



виведені на основі аналізу педагогічної творчості відомого педагога-гуманіста 

В.О.Сухомлинського: 

1. Принцип гуманності.  (Полягає в створенні сприятливих умов для 

театралізованої діяльності, забезпечує гуманний підхід до кожного учасника 

дійства, враховуючи його вікові та індивідуальні особливості, здібності, 

нахили.) 

2. Принцип різновіковості. (Співпраця учасників театралізованого дійства 

різного віку.) 

3. Принцип комплексності. (Забезпечує взаємозв’язок  різних видів творчої 

діяльності – ігрової, музичної, зображувальної тощо.) 

4. Принцип імпровізаційності. (Забезпечує створення вільної творчої 

атмосфери, надання права вибору кожній дитині засобів для імпровізації і 

самовираження.) 

5. Принцип систематичності.  (Реалізується в послідовній організації системи 

роботи з театралізованої діяльності, починаючи з найпростіших ігрових вправ, 

від перегляду вистав до безпосередньої участі дитини в театралізованій 

діяльності.) 

Казка як засіб навчання  може використовуватися на різних етапах уроку, в багатьох 

варіантах, наприклад: 

- читання або розповідь казки вчителем. (Для активізації аналітико-синтетичної 

діяльності школярів можна супроводжувати це записами фрагментів казки на дошці 

або використати інтерактивні технології. В таких ситуаціях діти охоче приєднуються 

до колективної розповіді та аналізу.); 

- слухання казки ілюструється окремими сценками, які грають заздалегідь 

підготовлені учні. Для цього використовуються ще й стилізовані костюми чи окремі 

яскраві атрибути;  

- інсценізація казки. Драматизація як прийом навчання дає школяреві активне й 

ефективне сприйняття матеріалу. Діти беруть участь у втіленні уявного образу в 

реальний. Вони стають ніби співучасниками описаних подій у казці, допомагають 

своїм героям виконувати цікаві завдання.  Для інсценування можна використовувати і 

класний ляльковий театр; 



- складання казок. Цю роботу проводять у різних формах – колективній, груповій, 

індивідуальній, причому після ознайомлення школярів з конкретним мовним 

матеріалом. Тоді казка допомагає глибше осмислити виучуване і водночас стає 

своєрідною перевіркою того, як діти розуміють засвоєне. 

З огляду на складність теми вчитель може давати початок казки, окремі частини або 

пропонувати скласти її самостійно. У будь-якому разі після завершення роботи 

влаштовують обговорення, редагування, перевірку, вибирають кращу казку та 

інсценізують її.  

Сама структура уроку обов`язково має бути цікавою, складатись із завдань, які 

привертають увагу. А щоб та сама гра не набридла, через певний час  потрібно вносити у 

неї деякі зміни, ускладнювати  завдання. 

Ефективність застосування лінгвістичної казки на уроках української мови залежить від: 

- поєднання гри-драматизації з іншими діяльностями дітей; 

-   поєднання трьох складових: ,,...знань, вмінь, мотивів, що дасть можливість більш 

глибоко і повно проявляти власні почуття, переживання, внутрішній стан, а також 

вносити щось своє»; 

- систематичного і цілеспрямованого використання казки: (О.Я. Савченко вважає що, 

“...не з’явиться ,,школа радості” під впливом миттєвих емоцій дітей, час від часу 

проведеної гри або цікавої розповіді учителя. Сприятливі зовнішні умови дають лише 

імпульс до яскравих емоцій і почуттів. Взаємоплив зовнішніх і внутрішніх умов (власна 

активність дітей) породжує позитивні емоції, радість пізнання .” ); 

-  правильного підбору змісту казки (Зміст  казки повинен відповідати програмі для 1-4 

класів, органічно поєднуватися із змістом конкретного уроку, забезпечувати поступове 

ускладнення завдань, сприяти розумовому розвитку та посиленню виховного впливу 

навчання.); 

- змісту  казок, які  повинні відповідати темі, меті, завданням  та структурі уроку;  

- цікавості змісту казок, які одночасно повинні  відповідати віковим особливостям дітей 

(для забезпечення міцного засвоєння і закріплення знань учнів); 

-  необхідність перегляду структури уроку. (Нетрадиційна форма навчання дозволяє 

враховувати індивідуальні особливості школярів у навчанні.); 

- використання нетрадиційної форми навчання на різних етапах уроку: актуалізація 

знань, ознайомлення з новим матеріалом, закріплення навчального матеріалу, контроль 

та облік знань; 



- відповідності таким вимогам: об’єм тексту, емоційна насиченість змісту казки, 

відповідність віку, доступність дитячому розумінню, захоплюючий зміст,  наявність 

яскравих образних виразів (невеликий об`єм тексту, доступність змісту, простота 

відносин діючих осіб, точність, ясність, лаконічність, виразність, барвистість мови, 

захоплюючий гострий сюжет, наявність діалогів); 

- змістовності казок (казки повинні розширювався дитячий кругозір); 

- ступеня засвоєння виучуваного ними навчального матеріалу, сформованості стану 

пізнавального інтересу до навчального предмету у загальній структурі їх інтересів;  

-  використання у керівництві навчально-пізнавальною діяльністю учнів дидактичних 

можливостей  казок під час засвоєння конкретного навчального предмета; 

- сформованості стану пізнавального інтересу до навчального предмету у загальній 

структурі їх інтересів та самостійності  навчально-пізнавальної діяльності молодшого 

школяра; 

- прояву зі сторони вчителя педагогічного такту до учасників гри, у підтриманні їх та в 

захопленні ним самими нетрадиційного способу навчання. 

 

 


