
Майстер-клас «Навчаємо письма» 

Проблемі навчання письма в сучасній початковій школі було присвячено 

майстер-клас, організований 14 грудня 2017 року викладачем каліграфії 

Сушицькою О.Л. для студентів третього курсу відділення «Початкова освіта». У 

заході взяла участь класовод 1 

класу Коростишівського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей інформаційних 

технологій», учитель-методист 

Кіневич І.М. 

У ході майстер-класу 

Ірина Миколаївна звернула 

увагу присутніх на роль 

учителя у формуванні 

графічних навичок, техніки 

письма в учнів початкових 

класів, урахуванні при цьому 

психофізіологічних особливостей молодших школярів. 

З особливою цікавістю студенти виконували графічні вправи, що сприяють 

активізації зорових і рухових аналізаторів, розвитку дрібної мускулатури і 

координації руху – «Вільна рука», «Помічник», «Муха» та ін.  

Під керівництвом досвідченого педагога майбутні фахівці проводили 

пальчикову та нейрогімнастику, що допомагає не лише зняти втому та напругу, а 

й розвиває та концентрує увагу, 

стимулює розвиток мовлення, творчі 

здібності, вміння зосереджуватись. 

Завдяки виконанню вправ, 

пов’язаних з поелементним аналізом 

букви, зразковим написанням її на 

дошці вчителем, засвоєнням 

першокласниками відповідного 

алгоритму, роботі на тестплеї, 

вправлянню на кальці, використанню 

конструктора букв, учасники майстер-

класу вкотре переконалися, що 

методична компетентність учителя – 

важлива основа для реалізації навчально-виховних завдань. 



Кіневич І.М. наголосила на ролі предметів естетичного циклу у вирішенні 

проблеми формування красивого почерку. Студентам було запропоновано 

групову роботу за технологічними картками, в основі якої – техніка «малювання 

на зім’ятому папері», вушними 

паличками, пальцями, ліплення, мозаїка 

з паперу, витинанка, оригамі. Кожна 

група із захопленням презентувала 

виконану роботу, яка сприяє розвиткові 

дрібної моторики у першокласників, 

передбачає творче співробітництво, 

довірливість стосунків між учителем та 

учнем.  

Реалізацію в навчанні письма 

асоціативно-порівняльного методу було 

представлено грою асоціацій, яку 

студенти зображували на чистих аркушах паперу, а учитель – на дошці. Оскільки 

дітям притаманна наспівність, 

класовод не одразу рахує, 

використовуючи тактовий метод 

письма, а в ритмі називає те, що 

вигадали для образу букви, виконуючи 

вільні координаційні рухи  рукою. Такі 

вправи мають здоров’язберігаючий 

аспект. Переходячи від малювання до 

письма, дитина частіше змінює 

положення тіла, не напружується, на 

такому уроці  панує атмосфера казки з новими чудесами, які відкриває сам 

школяр. 

Наприкінці роботи майбутні педагоги переглянули відеофрагмент уроку 

«Навчання письма великої букви «Х («ха»)» і, включившись в інтерактивну гру 

«Мудрі капелюхи», жваво аналізували роботу вчителя та учнів, висловлювали 

свої враження та пропозиції. 

Символічно, що майстер-клас з 

каліграфії було проведено напередодні 

нової для третьокурсників педагогічної 

практики «Пробні уроки та заняття», 

під час якої вони виступатимуть у ролі 

вчителя, а отже, зможуть реалізувати за 

необхідності те, чого навчились у 

досвідченого класовода. 

 


