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Мотивація у педагогіці завжди була і є одним з найважливіших 

компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку 

особистості. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною 

силою удосконалення особистості в цілому.   Зазначимо, що мотиваційний 

компонент є одним з найважливіших елементів будь-якого навчально-

виховного процесу при вивчені школярами різних навчальних предметів, і 

особливо у початковій школі. Вивченню мотивації навчальної діяльності 

школярів присвятили свої праці такі учені як Л. Дзюбко [1], С. Занюк [2], 

Н. Ібряшкін [3], В. Калошин [4] та ін.. 

У сьогодення педагоги помічають значне зниження інтересу і низьку 

мотивацію школярів до навчання. Це спостерігається вже і в учнів початкової 

школи. Сучасний учитель, який прагне успішно навчати молодших школярів 

працювати з дитячою книжкою, повинен уміло організувати заняття з нею, 

вчити дитину вчитися.   

Одним із ефективним засобів формування позитивної мотивації до  

навчання є пареміологічний фонд рідної мови.  У лексикографічних джерелах 

подано різні тлумачення терміна "паремія". Так, дослідниця О. Селіванова 

залучає до паремій прислів’я, приказки (приповідки), етикетні формули 

(вітання, побажання, порівняння), прикмети, каламбурки, крилаті вислови     

тощо [18].     

Метою нашої розвідки є з’ясувати роль паремій у формуванні 

мотивації до навчальної діяльності молодших школярів.  

Учні початкової школи мають знати, розуміти і вживати прислів’я і 

приказки; уміти доречно їх використовувати в усному і писемному мовленні 

для його увиразнення. У процесі опрацювання малих фольклорних форм 

доцільно пропонувати школярам записувати усталені вислови, прислів’я, 

приказки.  Уже у першому класі початкової школи доцільно пропонувати 

учням вивчення таких паремій, які сприятимуть формуванню мотивації до 

навчально-пізнавальної діяльності: Мудрим ніхто не вродився, а навчився; 

Книга вчить, як на світі жить; Вченому світ, а невченому тьма; Знання – 

сонце, книга – віконце; Хто багато читає, той багато знає;Хто не вчивсь – 

не буде знати; В оселі без книг, як без вікон, темно; Азбука – до мудрості 

дорога; Глибина – у морі, мудрість – у книзі; Книжка – маленьке віконце, а 

крізь нього весь світ видно тощо. Розвивати наполегливість до навчання 

допоможе вивчення таких паремій: Не кажи –  «не вмію», а кажи – 



«навчусь»; Без муки немає науки; Успіх у навчанні залежить від уміння не 

здаватися, коли щось не вдається; Не журись та за діло берись; Доки не 

намучишся, доти не научишся  тощо. Під час вивчення  прислів’їв і приказок 

доцільно використовувати такі предметні прийоми: відновлення 

деформованого тексту, продовження тексту за поданим зачином тощо. 

Цінними є прийоми, що спонукають учнів до активної діяльності, пошуку 

шляхів вирішення поставлених завдань чи проблем. При вивченні паремій 

перевага надається формам, які створюють таку мовленнєву ситуацію, коли 

кожний учень має можливість висловитись, проявити себе в 

комунікативному процесі.  

         Не менш важливим чинником успішного  вивчення і закріплення  

української пареміології є  готовність учителя до реалізації поставленої мети.  

Педагог повинен  проявляючи ініціативу, самостійність і відповідальність;  

планувати урок з використанням усього розмаїття форм і методів навчальної 

діяльності; пов’язувати навчальний матеріал з повсякденним життям та 

інтересами учнів; залучати до обговорення попередній досвід школярів;  

оцінюючи навчальні досягнення учнів, брати до уваги, насамперед, здатність 

застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях. 

         Засвоєння прислів’їв, приказок потребує використання наочних 

посібників, які б допомогли усвідомити й відчути багатство словника 

української мови, стилістичну роль прислів’їв і приказок. Такими 

посібниками могли б бути різні види таблиць і плакатів: 

1. Тематичні таблиці паремій. 

2. Таблиці крилатих висловів видатних письменників. 

3. Вищезазначені таблиці можна зробити в електронному варіанті і 

демонструвати на великому екрані за допомогою проектора. 

         Підсумовуючи, варто відзначити, що формування позитивної мотивації 

до навчання молодших школярів значною мірою повинно здійснюватися 

засобами української пареміології, при вивченні якої доцільно застосовувати 

різноманітні форми, методи і предметні прийоми.  
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