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Анотація: Для молодших школярів вчення – нова та незвична справа.
Тому при знайомстві зі шкільним життям гра сприяє зняттю бар’єру між
«зовнішнім світом знання» та психікою дитини. Ігрова діяльність дозволяє
освоювати те, що заздалегідь викликає у школяра страх невідомості.
Основним методом навчання на початковому етапі – є гра, що
формують стійкий інтерес до навчання та знімають напруженість, що
виникає в період адаптації дитини до школи. Гра – основне джерело знань
для дитини. Вона виконує дві основні функції: по-перше, через гру дитина
пізнає світ і розвиває розумові здібності; по-друге, під час гри знаходять
вихід енергія та емоції дитини.
Таким чином, правило виявляється провідним в іграх молодших
школярів. Це означає, що для учнів початкових класів при реалізації їхніх
ігор немає необхідності ні в особливих атрибутах, ні в спеціальному одязі, ні
в спеціальному ігровому просторі. У той же час це передбачає, що за будьякими правилами в грі у молодших школярів присутній уявна ситуація, яка
при необхідності може бути розгорнута і реалізована.
Ключові слова: гра, учні початкових класів, метод, навчання, початкова
школа, дитина.
Молодший шкільний вік – це такий період, у якому інтенсивно
розвиваються фізично-психічні складники, формуються здібності, характер

дитини, вона вчиться критично мислити. Особливе значення для цього віку
грають саме ігри. Гра в житті дитини займає ключове місце. В молодшому
шкільному віці, у процесі гри , учень вирішує поставлені перед ним завдання
розвитку, властиві даному віку. Гра займає головну позицію для розвитку
уяви та фантазії школяра, а також впливає на розвиток різних аспектів
пізнавальної активності та соціальних здібностей. Одна з особливостей гри –
це

творча

основа.

Гру

широко

використовували

та

продовжують

використовувати у навчанні. Під час гри в молодшого школяра з’являється
звичка зосереджуватися та самостійно думати, а також розвивати увагу.
Також діти звикають до активної діяльності у процес якої можна залучити
навіть пасивних учнів.
А.С.Макаренко зазначав, що в дитячому віці гра – це норма, і дитина
повинна завжди гратись, навіть тоді, коли виконує серйозну справу. Якою
буде дитина у процесі гри, такою ж вона і буде під час праці, коли виросте.
Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання. У кожній грі є
робоче зусилля й зусилля думки... гра без зусиль, гра без активної діяльності
– завжди погана гра [1].
Гра – це унікальна діяльність та взаємодія вчителя з учнем, при якому
вчитель навчає та виховує дитину, викликає інтерес до навчання за
допомогою гри. У грі, діти можуть вільно висловити свою думку, вчаться
розрізняти добро та зло, навчаються розвивати свої навички комунікації.
Для молодшого школяра більш характерні ігри, що виникають з
ініціативи дитини (самодіяльні, творчі ігри) та ігри, що виникають з
ініціативи дорослого (дидактичні ігри, розвиваючі ігри, інтелектуальні ігри),
рухливі ігри, які можуть виникати як з ініціативи дорослого, більш старших
дітей, так і з iнiцiативи власне дітей молодшого шкільного віку. Важливе
значення для молодших школярів займають ігри з правилами [2].
Ігри, поділяються на дві великі групи:
• Творчі ігри. До них належать режисерські, сюжетно-рольові (сімейні,
побутові, суспільні), будівельно-конструкційні, ігри на теми літературних

творів (драматизації, інсценування).
• Ігри за правилами. Цю групу утворюють рухливі (великої, середньої,
малої рухливості; сюжетні, ігри з предметами; з переважанням основного
руху: бігу, стрибків тощо; ігри-естафети) та дидактичні ігри (словесні, з
іграшками, настільно-друковані) [3].
У соціально-комунікативному відношенні для сучасних молодших
школярів характерні різні форми розгортання гри: індивідуально (наприклад,
певні види комп'ютерних ігор); в парі (наприклад, шахи, шашки, доміно,
морський бій, хрестики-нулики і ін.); в групі (наприклад, режисерські,
рольові, ігри з правилами); в команді проти іншої команди (частіше
спортивні та різні рухливі ігри) [4].
У сучасній школі, ігрова діяльність використовується в таких випадках:
• Як самостійні елементи в технології для засвоєння поняття, теми та
навіть розділу навчального предмета;
• Як елемент більш загальної технології;
• Як урок або його частини (введення, контроль);
• Як технологія позакласної роботи [5].
Гра в початковій школі може полегшити, а в деяких випадках навіть
вирішувати такі завдання спільної мети освіти, виховання, розвитку:
- розвивати мотивацію до навчальної діяльності, спілкування, пізнання;
- оптимізувати комунікативний простір освітнього закладу;
-

розвивати

ціннісно-нормативні

регулятиви

міжособистісного,

внутрішньогрупового, міжгрупового, межкультурпого спілкування;
- сприяти розвитку самопізнання та самосвідомості учнів;
- оптимізувати комунікації в разнопозіціонних відносинах (вчитель –
учень, учень – учень, учень – клас; клас – вчитель, коли вчитель – вчитель і
ін.);
- сприяти і супроводжувати розвиток загальних і спеціальних
здібностей, в тому числі в пізнанні, навчанні, творчості;
- сприяти розвитку вольових процесів і способів саморегуляції;

- дозволяти і регулювати конфліктні ситуації;
- розвивати світогляд і розширювати культурне поле особистості;
- розвивати фізичні можливості і тілесні здібності [6].
Дитячі ігри є вільним вираженням душевних та фізичних можливостей
дитини. За допомогою гри, дитина відзеркалює навколишній світ. Граючись,
дитина пізнає світ, розвиває багато навичок, а саме розвиває увагу, критичне
мислення, фантазує, веселиться і стає кмітливішею. Для дитини молодшого
шкільного віку гра – це життя.
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