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Запорукою досягнення високих особистісних і навчальних 
досягнень здобувачів освіти  є система заохочень. 

Заохочення  –  це спосіб педагогічного впливу на особистість, 
що виражає позитивну оцінку учителем/вихователем 

поведінки дитини з метою закріплення позитивних якостей, 
стимулювання до діяльності, вироблення цінної людської 

якості – стійкості у боротьбі з труднощами. 



Будь-яке заохочення   
ґрунтується  

на гуманістичних засадах                      
і є стимулюючим чинником  

у діяльності дітей: 
- позитивно впливає на розвиток  

- активно підсилює діяльність 
- вселяє  впевненість у власних силах 

- з часом набуває підсвідомої мотивації 
для наступних дій. 

 
  

Застосовуючи заохочення,  
необхідно дбати про об'єктивність, 
справедливість, враховувати вікові 
 та індивідуальні особливості дітей 



У практичній діяльності 
 ми використовуємо  такі види заохочень: 

- словесні способи заохочення (похвала, подяка, 
схвалення); 
- особливо почесні доручення; 
- предметні заохочення (наліпки, фішки, 
солодощі, іграшки); 
- емоційні заохочення (посмішка, лагідний 
погляд, обійми); 
- створення особистого портфоліо дитини; 
- ведення Щоденника досягнень; 
- пізнавальні заохочення (мультфільм, улюблена 
гра, розвага, екскурсія). 



Та 
Що люблять більше  всього на світі робити діти? Звичайно, грати!  

Зі свого досвіду роботи  впевнено можу стверджувати, що одним із 
найефективніших методів та найкращим із заохочень є спільна  гра. 

Саме для цього я розробляю та створюю корисні та цікаві ігри для малюків.  



Гратися і вчитися можна одночасно!  



Та 
 

Однією із найбільш улюблених ігор є гра «Чарівний фартушок». 
 Процес навчання вмить перетворюється на яскраву,  

цікаву, захоплюючу пригоду.  
 
 
 
 



Та   

Я вкотре переконалась, що  ще один ефективний  метод заохочень – 
це дозволення раніше забороненого, гра в «дорослих». Звичайно, в 

рамках безпечного для дітей та під пильним наглядом.  
Зверніть увагу на цих задоволених дітей! 



А ось під час цієї, на перший погляд простої сенсорної гри,  
діти вчаться співвідносити форми, розмір, орієнтуватись в просторі, 

включати своє логічне мислення. 



 

  

Гра «Впізнай на дотик» формує та розвиває уяву та мислення, 
тренує пам’ять, розвиває  дрібну моторику дитини. 



 

  

Ігри на формування 
елементарних 

математичних уявлень, 
розвиток сенсорних 

еталонів, орієнтування у 
просторі  



 

  

З неабияким 
захватом діти 

вивчали  власноруч 
виготовлені 
дидактичні 

розвивальні книжки 
«Новий Рік» та         

«В гостях у Свинки 
Пеппи». Ще раз 

переконалась, що 
кропітка робота та 

витрачений час 
виправдовують 

затрачені зусилля. 
Ми з дітьми були на 

одній хвилі, час за 
грою плинув дуже 

швидко.  



 

  

Шановні дорослі, намагайтесь, щоб ігри для дітей були сучасними, 
пізнавальними, оригінальними та яскравими. Це запорука ваших 

продуктивних занять та зацікавлених очей діточок -  найкраще із 
заохочень та найперший мотиватор! 



 

  



 

  



  
  



Зараз, оволодівши різними методами заохочення і 

похвали, не варто забувати про те, що дійсно важливо 

для будь- якої дитини. Адже, крім матеріального 

заохочення, добрих слів і солодощів, існують такі 

елементарні речі, як постійне спілкування, добрий 

погляд, дотики улюблених людей і підтримка, які 

побудують вашу з дитиною любов і довіру. 
 

  



 

   


