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Навчальні ігри 
в початковій школі 

в контексті виховання 
працею

Праця з часів давності була предметом 
дискусій різних галузей науки, розглядала-
ся в найрізноманітніших аспектах. Значні 
зміни в сутності й змісті праці форсуються 
техногенною цивілізацією, високим рівнем 
науково-технічного прогресу, домінуванням 
найновіших технологій. Це полегшує щоденне 
життя людини, але породжує чималий вплив, 
до того ж не завжди позитивний, на життєві 
цінності й сенси, культуру бажань і потреб; 
торкається онтологічних основ людського 
існування, найтонших механізмів душевних 
переживань особистості у всесвіті, суспільстві, 
повсякденні. Людині все важче й складніше 
себе центрувати та ідентифікувати в єстві 
життя. У контексті постіндустріального су-
спільства проблема праці, її значущості в житті 
людини й суспільства, ціннісного ставлення до 
праці набуває нового звучання.

Дослідження праці як цінності, аналіз сут-
ності праці в різні історичні епохи, мотиви 
трудової діяльності, змістовності ставлення до 
праці, вивчення її ролі у формуванні особисто-
сті було предметом дослідження у філософії, 
соціології, педагогіці, психології, культурології, 
аксіології, економіці та ін. науках (Н.  Дупак, 
А. Заліський, Г. Зиммель, Ю. Лось, А. Макарен-
ко, Т. Михайлова, В. Парцванія та ін.) Визна-
чення поняття «праця» має достатньо широкий 
змістовний спектр, різні вчені концентрували 
думки на різних аспектах її сутності, виявив-
ши її багатогранність, а саме: «продуктивна 
діяльність», «засіб самоперетворення людини», 
«важкість, трудність», «процес» «критерій 

життєдіяльності», «великий вихователь» тощо. 
Це далеко не весь перелік різноманітних уяв-
лень про працю, які представлені в наукових 
дослідженнях. Ми погоджуємося з думкою 
І. Дубини про неоднорідність поняття праці, 
яка пов’язана з тим, що різні наукові дисциплі-
ни вивчають різноманітні вияви праці, а сама 
трудова діяльність виявляється по-різному 
в різних історичних, соціальних і економічних 
умовах [1]. Крім цього, необхідно сказати про 
неможливість дати цілісну характеристику 
цьому поняттю через його глобальну роль 
у  житті кожної людини та в історії людства, 
його глибину, давність, цілісність, проникнен-
ня в усі сфери буття. Слід визнати, що праця 
поряд з іншими вічними загальнолюдськими 
цінностями — такими як життя, любов, щастя, 
краса тощо, не піддається однозначному тлу-
маченню, точному визначенню, установленню 
єдиного достовірного поняття.

Проте, стисле визначення праці Г. Зиммеля, 
на наш погляд, точно відображає головні скла-
дові праці як процесу — напруга розумових, 
фізичних або моральних сил, важкість, подо-
лання труднощів, «а там, де ці якості не просте-
жуються, ми не маємо справи зі справжньою 
працею» [2, с. 481].

Особливо актуальним сьогодні, на наш по-
гляд, є інтерпретація праці О. Пашковим, який 
у своєму визначенні відобразив моральну сут-
ність усіх видів праці: «Праця — це не тільки 
створення цінностей, але, перш за все, робота 
душі, зусилля розуму, моральна, громадянська 
й господарча турбота» [3, с. 5]. Слід визнати, що 
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зуміє працю фізичну, «зусилля розуму» доволі 
точно визначають розумову працю, а «робота 
душі» є ні чим іншим як праця моральна, яка 
була втрачена у визначеннях інших учених, які 
вивчали природу й сутність праці. 

На основі аналізу моральної сутності праці, 
її змістовних характеристик у сучасному су-
спільстві та суттєвої ролі у житті людини ми 
дійшли висновку, що працю слід розуміти як 
активну цілеспрямовану діяльність, що інтегрує 
фізичні, розумові й моральні сили людини задля 
створення цінностей або задоволення життєвих 
потреб і пов’язану з умінням долати труднощі 
для досягнення мети. Відзначимо, що саме 
єдність праці тіла, праці розуму й праці душі 
становить переважну більшість найрізноманіт-
ніших видів людської праці. Отже, основними 
характеристиками діяльності, яку можна вва-
жати працею, є цілеспрямованість або спрямо-
ваність на отримання результату; єдність праці 
тіла, розуму та душі; подолання моральних, 
фізичних або розумових труднощів; наявність 
значущого, цінного результату праці.

Нове наповнення змісту і сутності праці 
потребує відповідних змін у побудові на-
вчально-виховного процесу в сучасній школі, 
розуміння виховного потенціалу праці та мож-
ливостей його використання, пошуку нових 
засобів виховання працею і в праці, розробки 
сучасних виховних технологій, перегляду сут-
ності трудового виховання. 

Розкриємо сутність деяких засобів вихо-
вання, які дозволяють реалізувати працю, як 
подолання, інтегрувати моральні, розумові та 
фізичні сили дитини, отримувати конкретний 
унаочнений значущий результат власної праці 
на прикладі різних ігрових проектів. 

По-перше, з’ясуємо сутність таких ігор. До 
найпростіших навчальних ігор ми віднесли 
дидактичні ігри, для отримання результату 
(або перемоги) в яких необхідні певні моральні, 
інтелектуальні або фізичні зусилля. 

Враховуючи те, що навчальний процес, 
а саме урок, не обмежується освітніми завдан-
нями, а й вирішує виховну мету, система міні 
ігор-подолань пронизувала урочні, позаурочні 
та позашкільні форми роботи. Серед ігор, які 
ми використовували, майже всі є дидактич-
ними, тобто навчальними іграми, які застосо-
вуються в процесі навчання, виконують певні 
навчальні функції, мають певну навчальну 
мету й завдання. Серед великої кількості існу-
ючих дидактичних ігор, які використовують на 

уроках у початковій школі, ми намагалися ви-
користовувати ігри з унаочненим результатом, 
який залежить не тільки від підготовленості, 
а й значною мірою від затрачених вольових зу-
силь, якими в дитини є уважність, старанність, 
охайність, цілеспрямованість, наполегливість 
тощо. Прикладами таких ігор є тематичне лото, 
доміно, математичні пазли, шифрувальники, 
навчальні розфарбовки тощо. Під час цих ігор 
нас, передусім, цікавило не лише досягнення 
навчальної мети, а, саме, зусилля волі, досяг-
нення, старанність, наполегливість учнів, що 
забезпечувало кінцевий результат і можливу 
перемогу в такій грі-змаганні. 

Реалізація таких ігор цілком відповідала 
принципу виховання в діяльності, розумінню 
праці як процесу подолання труднощів. 

Розкриємо сутність використання одного 
з видів таких ігор — ігор-змагань. Отже, го-
ловною метою використання таких ігор був 
розвиток вольових зусиль. Зміст таких ігор 
складався із завдання, яке забезпечувало 
можливість змагатися. Наведемо приклади 
ігрових завдань: 
 виписати з орфографічного словника 

як можна більше прикметників (іменників, 
дієслів);
 записати як можна більше назв міст 

(прізвищ, імен);
 скласти як можна більше прикладів, 

у яких результат дорівнює 100;
 записати (намалювати) як можна більше 

предметів, які мають форму кола;
 придумати і записати якомога більше 

відповідей на питання «хлопчик який?»;
 записати всі відомі назви тварин (птахів, 

рослин).
Зміст і складність завдань залежала від змісту 

відповідної навчальної програми. 
Такі завдання діти отримували на вихідні 

або канікули. На їх виконання відводився від-
повідний час. Діти мали право користуватися 
допомогою дорослих, будь-якими додатко-
вими джерелами інформації. Кількість часу, 
витраченого на виконання завдання, а також 
момент «достатності» його виконання кожна 
дитина визначала самостійно. У визначений 
час усі одночасно представляли свої доробки, 
які перевірялись та засвідчувалися. 

Як показав експеримент, кількість учнів 
1–2 класів, які брали участь у таких змаганнях, 
спочатку була високою, потім різко знижува-
лась, і тільки з часом, під впливом систематич-
ної цілеспрямованої роботи, стимулювання 
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інтересу молодших школярів, їх активність та 
працездатність почали зростати. Це засвідчує, 
перш за все, про неготовність більшості дітей 
докладати довготривалі зусилля без ціле-
спрямованого керівництва з  боку дорослих. 
Зазначимо, що майже третина дітей протягом 
семестру не брали участі у таких іграх-зма-
ганнях або докладали мінімальних зусиль до 
виконання завдання. 40% учнів активно вклю-
чалися в процес змагання, плідно, цілеспрямо-
вано працювали, знаходили можливі джерела 
допоміжної інформації, їхня наполегливість 
постійно зростала, що доводило ефективність 
виховного впливу. Інші учні проявляли неста-
більність, часткову організованість, потребува-
ли стимулювання інтересу, потреб, успішності. 
Зауважимо, що таке співвідношення зберігало-
ся й у 3–4 класах, проте співвідношення між 
дітьми, які не брали участі у змаганнях і тими, 
хто працював нестабільно, було на користь 
останніх. Відмови траплялися в поодиноких 
випадках. Зазначимо факт зростання кілько-
сті та якості праці дітей, участь яких у таких 
іграх була відносно стабільною: наприклад, на 
початку впровадження таких ігор у завданнях 
типу «виписати зі словника» максимальна 
кількість відповідей становила 60 слів, а на-
прикінці «встановлені результати» досягали 
майже 300 слів. При виконанні завдань більш 
творчого характеру («придумай і запиши») 
протягом семестру ми також спостерігали 
не тільки збільшення кількості виконаного, 
а й знаходження учнями різних засобів пошу-
ку інформації, включення до процесу родини, 
друзів, знайомих, збільшення кількості часу 
виконання завдання — діти самостійно, за 
власним бажанням починали працювати.

Отже, молодші школярі завдяки участі 
в  іграх мали можливість усвідомити взаємо-
зв’язок високих результатів від якості праці. 
Припускаємо, що результативність проведення 
ігор могла бути вищою, якщо б контроль за 
процесом виконання здійснювався засобами 
навчальної діяльності, але в такому випадку ми 
знижували б можливість одержати чистий ре-
зультат. Таким чином, уважаємо, що міні-ігри 
відіграли важливу роль у формуванні цінніс-
ного ставлення молодших школярів до праці.

Щодо серії дидактичних ігор, які буди впро-
ваджені в навчальний процес початкової шко-
ли, підкреслимо, що їхньою головною суттєвою 
ознакою було отримання швидкого унаочнено-
го результату — знайденого слова, складеного 
малюнка, знайденого числа, повністю закритої 

картки тощо. На наш погляд, це давало дити-
ні можливість пов’язати кінцевий результат 
з якістю процесу власної праці чи праці інших, 
усвідомити їхній тісний зв’язок.

Зазначимо, що під час роботи з такими ігра-
ми ми спостерігали високий рівень залучення 
учнів, зростання інтересу, прагнення отримати 
найкращий результат. Якщо спочатку при ана-
лізі результатів гри лише деякі могли провести 
паралель отриманого власного результату 
з якістю процесу й виявляли тільки свій емо-
ційний стан — задоволення чи не задоволення 
результатом, то наприкінці першого етапу ми 
констатували, по-перше, зростання позитив-
них результатів, що засвідчило підвищення 
якості самого процесу гри; по-друге, уміння 
дітей висвітлювати якість власної навчальної 
праці під час гри, пов’язуючи її зі старанністю, 
уважністю, наполегливістю, знаннями тощо; 
по-третє, помітно змінилося прагнення досяг-
ти кращого результату, тобто бажання спробу-
вати ще раз, щоб вийшло краще; по-четверте, 
ми констатували появу емоцій не тільки від 
результату, а й у ході самої гри, що є особливо 
цінним для формування емоційного компонен-
та ціннісного ставлення до праці.

Ігрові проекти, на відміну від міні-ігор, 
потребували більш складної довготривалої 
організації, сформованості необхідних мораль-
них якостей молодших школярів та їхніх умінь 
керувати власною працею, а також наявності 
певних мотивів.

Під ігровими проектами ми розуміли регла-
ментовану в часі пізнавально-ігрову діяльність, 
спрямовану на досягнення поставленої мети, 
що має чіткий алгоритм дій для досягнення 
очевидного результату. 

У систему роботи приватної школи були 
впроваджені ігрові проекти, побудовані за 
принципом відомих телевізійних дитячих 
проектів «Найрозумніший» та «Зоряний час» 
з деякою трансформацією змістовних елемен-
тів. Проекти мали навчальне значення, оскіль-
ки торкалися навчальної програми початкової 
школи, та виховне. Основними виховними 
завданнями були: формування вмінь організо-
вувати власну працю, розвиток навчальних та 
трудових мотивів, розвиток вольових якостей, 
уміння долати труднощі. Це відповідало всім 
суттєвим характеристикам компонентів тех-
нології та основним завданням другого етапу 
її реалізації. 

Сутність долання труднощів в ігрових про-
ектах полягала не стільки в складності змісту 
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кожним учнем підготовчій роботі, докладанні 
власних вольових зусиль, необхідних для ре-
тельної підготовки до гри. 

Тобто найбільшу цінність у вихованні цін-
нісного ставлення до праці відігравав саме 
підготовчий етап керування дитиною власною 
працею, від якості якої здебільшого залежали 
досягнення результату гри. Більшість ігрових 
проектів будувались на змісті художніх чи 
науково-публіцистичних дитячих книг (твори 
М.  Носова, В.  Драгунського, Е.  Успенського, 
Е. Портер, дитячі енциклопедії, збірки тощо).

Аналіз наукових досліджень, присвячених 
структурі ігрових проектів (Д. Джонс, Т.  Ка-
черовська, О. Коваль, О. Ліннік, О. Савенков), 
дозволив нам визначити основні етапи роботи 
над проектом, а саме: уведення в проект (по-
відомлення теми або колективний вибір на 
подальших етапах, проектування цілей і за-
вдань, презентація матеріалів для підготовки); 
етап підготовчої діяльності (організація пла-
номірної роботи кожної дитини з постійним 
переходом керування процесом від дорослого 
до учня; розробка та підготовка матеріалів до 
гри — сценарій, завдання готують педагоги, 
необхідне обладнання разом з дітьми; безпо-
середня гра; етап рефлексії (аналіз процесу 
підготовки та результатів гри).

Особливий інтерес становить специфіка 
організації етапу підготовчої діяльності, під 
час якої потрібно засвоїти необхідний матеріал, 
тобто прочитати книжку, серію енциклопедій, 
знайти відповіді на комплекс запитань тощо. 

Ігрові проекти проводилися щомісячно. 
Керування організацією підготовчої роботи 
при проведенні першого ігрового проекту 
здійснювалося педагогом, який підтримував 
інтерес, нагадував, стежив за часом роботи, 
мотивував навчальну та трудову діяльність, 
керував взаємодією школярів під час роботи. 
На подальших проектах організаційна робота 
частково переходила на учнів, які повинні були 
самостійно керувати часом, обсягом, якістю, 
результативністю власної роботи. Роль учителя 
полягала в стимулюванні інтересу молодшого 
школяра й спостереженні за процесом. Друга 
половина ігрових проектів передбачала аб-
солютне керування молодшими школярами 
власною підготовчою роботою до гри. 

Отже, гра помітно стимулювала інтерес ді-
тей, більшість з них легко включались у роботу, 
планували свої дії, починали працювати над 
текстами, яким присвячувалась гра, але їхня 

наполегливість та працездатність швидко зни-
жувалась. На початку самостійного керування 
власною працею (третій етап роботи над ігро-
вими проектами), як доводить аналіз спостере-
ження за молодшими школярами, тільки 30% 
дітей систематично працювали, самостійно 
організовували і планували необхідний для 
роботи час, проявляли волю, наполегливість. 
Тобто попередній «зразок організації» праці 
з боку дорослих мало позитивні результати. 
Зазначимо, що саме ці діти стимулювали ро-
боту ще 45% учнів, які починали працювати 
з їх ініціативи чи контролю та досягали певних 
успіхів і позитивних результатів під час гри. Це 
дає змогу констатувати їхню часткову готов-
ність до подолання труднощів, нестабільність 
волі, організованості, працелюбства та інших 
моральних якостей, які потрібні для керування 
власною працею. 

Розкриємо зміст роботи над більш склад-
ними ігровими проектами. Зазначимо, що 
загальні підходи до впровадження ігрових 
проектів, їхня сутність, зміст, організаційно-ді-
яльнісний аспект повторювали описану вище 
їх реалізацію. Нововведенням було включення 
батьків, які стали повноправними гравцями, 
від результатів гри яких залежав й успіх дити-
ни. Однією з основних вимог, яка стосувалася 
підготовчої роботи, було керування дитиною 
процесом підготовки не тільки себе, а й власних 
батьків. Виходячи з цього, підготовча робота 
охоплювала не тільки позакласні форми робо-
ти, а й відбувалася вдома. 

Змістом праці, як і на попередньому етапі, 
могли бути різні завдання, наприклад: усі от-
римували перелік питань (100–250 — залежно 
від класу), які побудовані за змістом серії ди-
тячих енциклопедій, необхідно було знайти всі 
відповіді, запам’ятати максимальну кількість 
інформації, на матеріалі якої й була побудована 
подальша гра.

Значним стимулом для підготовчої роботи 
дітей став факт керування працею дорослих. 
В обов’язки дітей входило спланувати спільну 
роботу, обрати час для занять, матеріал, засіб 
засвоєння, проконтролювати якість. Отже, 
під час проведення ігрових проектів ми спо-
стерігали підвищення самостійності, органі-
зованості, відповідальності дітей. Крім того, 
в  індивідуальних бесідах батьки відзначали 
факт відповідальності дітей за результат гри 
батьків, переживання, регулярні прохання по-
працювати. Цікаво, що діти використовували 
такі аргументи, мотиви, засоби, об’єктом яких 
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були протягом попередніх етапів. Зазначимо 
прояв ініціативності, творчості дітей, яка 
виявлялась у використанні засобів запам’я-
товування батьками необхідної інформації — 
створювали пам’ятки, вмикали аудіокнигу під 
час вечері, складали «перевірочні тести» тощо. 
Спільні ігрові проекти, які містять у  своєму 
змісті працю різних видів (моральну, інтелек-
туальну, навчальну), від якості якої здебільшого 
залежить результат гри, можна вважати резуль-
тативними в процесі виховання ціннісного 
ставлення молодших школярів до праці.

Отже, сучасне розуміння змісту праці як ак-
тивної цілеспрямованої діяльності, що інтегрує 
фізичні, розумові й моральні сили людини, ство-
рює цінності або задовольняє життєві потреби 
і обов’язково потребує долання труднощів для 
досягнення мети, безумовно потребує пере-
гляду її змісту у навчально-виховному процесі 

початкової школи. Гра має величезний виховний 
потенціал у формуванні вміння працювати. 
Використання ігор-стратегій, ігрових проектів 
у навчально-виховному процесі початкової 
школи, дозволяють здійснювати виховання пра-
цею, адже праця стає змістом гри, забезпечує її 
результат, потребує величезних зусиль, інтегрує 
працю розуму, тіла і душі.
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