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Опорні схеми створимо самі
Реалізація діяльнісного підходу

Ольга Коршунова,
начальник відділу науково-методичного
забезпечення змісту освіти основної та
старшої школи Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти МОН України

Різноманітна наочність (таблиці, малюнки, схеми, діаграми, графіки) допомагає дітям краще засвоїти і закріпити нові поняття. Якщо графічне подання матеріалу поєднується з діяльнісним підходом, то навчання стає значно ефективнішим. Адже школярі не тільки використовують
готові дидактичні матеріали, а й створюють їх власноруч, доповнюючи або придумуючи нові схеми і малюнки. Так учні краще усвідомлюють зміст понять, засвоюють взаємозв’язки між ними,
запам’ятовують необхідне.
Подаємо опис форм такої роботи з дітьми на уроках “Сходинки до інформатики” у 2-му класі
на основі опорних схем.

Опорні схеми у навчальнопізнавальній діяльності
У молодших школярів домінує наочно-образне
мислення, тому для підтримки їхньої пізнавальної
активності на уроках доречно використовувати різноманітну наочність. Однак для формування уявлень
про поняття недостатньо тільки пасивного перегляду
ілюстрацій. Учні мають діяти: визначати і моделювати
суттєві ознаки певного об’єкта чи явища; встановлювати зв’язки та взаємовідношення між об’єктами; порівнювати, аналізувати, класифікувати, систематизувати, тобто самостійно здобувати знання. Тоді школярі краще розуміють зміст понять, знаходять способи застосування отриманих знань у повсякденному
житті, уточнюють і поглиблюють їх. особливе місце у
діяльності учнів посідають опорні схеми.
використанням опорних схем при розв’язуванні
пізнавальних завдань розвиває зорову та асоціативну
пам’ять, наочно-схематичне мислення (учень розуміє та застосовує різноманітні схематичні та умовні
зображення), сприяє розвитку абстрактного мислення молодших школярів. Опорні схеми допомагають наочно показати зв’язок між поняттями, надати
інформацію у стислій формі, можуть стати поштовхом до висування власних ідей. В учня, який розглядає опорну схему чи таблицю або бере участь у їх
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1

створенні, формуються і розвиваються навички аналізу, підвищується мотивація до вивчення предмета.
yy
yy
yy
yy
yy

Призначення опорних схем:
наочне подання навчального матеріалу;
стислий і точний опис структури навчального
матеріалу;
виділення головного у матеріалі;
комплексне подання матеріалу при його
повторенні;
розвиток творчих здібностей.

Використання на уроках опорних схем сприяє
формуванню у дітей різних умінь та навичок: спостерігати; кодувати навчальну інформацію; читати,
розуміти, послуговуватись опорними сигналами; поєднувати графіку і текст; подавати матеріал як у стислій, так і в розгорнутій формі у графічному чи текстовому виглядах.

Особливості використання
опорних схем на уроці
Щоб робота зі схемами була результативною, вони
не мають висіти, як плакати, на дошці чи стіні — учителю слід постійно звертатися до схем на уроці, показувати учням, наскільки вони зручні, привчати дітей
користуватися схемами, вчити доповнювати та придумувати їх.
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Приклади завдань з використанням опорних схем
Схема 1
Тема. Основні складові комп’ютера
Пристрій
введення

Системний
блок

Пристрої
виведення

Схема 2
Тема. Редагування текстів та зображень
Створення
текстового
документа
Створення або
редагування
малюнка
Виконання
обчислень

+
+
+

=
=
=
Комп’ютерна
програма
“Калькулятор”

Графічний
редактор

Текстовий
редактор

Наліпки
Наліпки
Зразок виконання завдання
Пристрій
введення

Системний
блок

Пристрої
виведення

Зразок виконання завдання
Створення
текстового
документа
Створення або
редагування
малюнка
Виконання
обчислень

Принцип подання та опанування навчального матеріалу за опорними схемами покладено в основу
авторського робочого зошита для учня “Творчі зав
дання та опорні схеми до курсу «Сходинки до інформатики». 2 клас”. Особливістю роботи з цим зошитом
є те, що діти не розглядають готові схеми, а створюють їх самі.
Елементи схем виконані у вигляді наліпок. Це пришвидшує процес створення схем, а також забезпечує акуратність під час виконання роботи і естетичний вигляд готової схеми. Працюючи з таким зошитом, кожен учень стає розробником опорної схеми.
Крім цього, наприкінці навчального року зошит перетворюється на пам’ятку з матеріалу всього курсу,
яка стане в пригоді під час закріплення і повторення
вивченого матеріалу, а також буде основою подальшого вивчення наступних тем.
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Текстовий
редактор
Графічний
редактор
Комп’ютерна
програма
“Калькулятор”

Опрацювання завдань на складання опорних схем
може проходити як в індивідуальній, так і груповій
формі. Робота у малих групах сприяє вихованню
наполегливості, розвитку комунікативних навичок,
умінню працювати у колективі, пояснювати і доводити власну думку, чути інших. Розробка схем учнями
у групі надає емоційного забарвлення уроку, збільшує
час на самостійну роботу другокласників на уроці,
сприяє розвитку вміння самоорганізовуватися.

Виконання міні-проектів
Окрім схем учитель може використати творчі зав
дання (міні-проекти) для малих груп, виконання яких
може проходити за такими етапами.
1. Постановка завдання.
2. Визначення мети.
3. Висування гіпотез та їх обговорення.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 1
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4. Виконання проекту.
5. Презентація.
Розглянемо міні-проект “Людям яких професій
може допомогти комп’ютер”.
Мета: показати роль комп’ютера у різних галузях
діяльності людини.
проводячи мозковий штурм, школярі висловлюють свої міркування щодо того, який саме комп’ютер
і чому доцільно використовувати людині певної професії. під час обговорення кожен учень, який працює
у групі, аргументує свою позицію.
На розвороті зошита діти бачать малюнок, на якому
зображено людей різних професій, котрі просять допомоги. Серед них секретар, що сидить за столом з
купою паперів, просить допомогти оформити листи,
бухгалтер не може швидко скласти звіти, архітектор
не встигає накреслити проекти майбутніх будинків
тощо. Внизу сторінки подано наліпки.
Учні наліплюють зображення комп’ютерів на робочі місця кожного фахівця (підібравши необхідний
тип персонального комп’ютера), змінюють вираз похмурого обличчя працівника (також за допомогою наліпок з усмішками), підбирають нові висловлювання
на наліпках.
Зверніть увагу дітей на те, що фахівцям потрібні
комп’ютери різних типів. Чому їм неохідні саме такі

комп’ютери? Можливо, у певних ситуаціях фахівцеві
варто обрати комп’ютер іншого типу? Наприклад,
стежачи за перебігом подій на вулицях міста репортер робить нотатки, фотографує, бере інтерв’ю в очевидців, використовуючи смартфон або планшет, а вже
у редакції опрацьовує зібрану інформацію за допомогою звичайного стаціонарного комп’ютера.
Продовженням міні-проекту може стати бесіда
про взаємозв’язок професій. Архітектор придумує,
як спроектувати будинок, щоб вулиці міста були гарними і охайними, інженер детально опрацьовує план
зведення будівлі, бухгалтер підраховує вартість будівництва, журналіст пише дотепну статтю про новобудову, редактор її опрацьовує і публікує в газеті, будівельники втілюють задум архітектора. Чи всі професії названо? Запропонуйте дітям додати ще професії
до ланцюжка. Яким фахівцям потрібен комп’ютер?
Як вони його використовують? Які комп’ютерні програми їм можуть знадобитися?
Використання опорних схем при опануванні
предмета “Сходинки до інформатики” сприяє усвідомленому засвоєнню змісту понять, а також формуванню в учнів інформаційно-комунікаційної
та ключових компетентностей, необхідних для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації
у суспільстві.

Людям яких професій може допомогти комп’ютер
Допоможіть, я
не встигаю підготувати
потрібні документи!

Допоможіть, я не встигаю
швидко креслити,
розраховувати та малювати
майбутні будинки!
Допоможіть,
я не можу швидко
обрахувати
та скласти звіти!

Секретар

Допоможіть, я
подорожую різними
містами і мені
важко перевозити
всі матеріали,
які я демонструю.

Архітектор

Допоможіть, я збираю
матеріали у різних
містах, тому мені
потрібно зберігати
й обробляти інформацію
та мати доступ до своїх
документів.
Бухгалтер
Репортер

Рекламний агент

Наліпки
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Журнал “Джміль” дарує
електронну наочність
 Ви прагнете максимально ефективно використовувати
комп’ютер на різних уроках?
 Вам бракує яскравої та змістовної наочності великого
формату для успішної фронтальної роботи?
 Бажаєте урізноманітнити індивідуальну роботу з дітьми?
 Шукаєте матеріали для проведення цікавих виховних
годин та інших позакласних заходів?

Замовляйте в редакції

Відтепер до кожного випуску журналу читачі зможуть отримати
інтерактивні електронні версії окремих його сторінок для демонстрації
на екрані чи мультимедійній дошці:
99
інтерактивні дидактичні посібники;
99
мультимедійні розвивальні ігри;
99
серії дидактичних малюнків, комікси моральноетичної тематики;
99
сюжетні картини, що на обкладинці журналу,
та репродукції творів світових і українських
художників (з можливістю збільшувати окремі
фрагменти).

Поспішайте БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ
Електронний додаток до журналу “Джміль”
№ 1 за 2014 рік — “У світі професій”!
Для цього зверніться до редакції. Телефонуйте: (044) 486-13-32
або пишіть на e-mail журналу: jmil@dvsvit.com.ua

Акція!

Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869

Видавництво “Світич” пропонує новий продукт —
Електронний додаток до журналу “Джміль”

