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ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Стійка навчальна мотивація – необхідна умова подальшого успішного 

навчання. Проблема розвитку навчальної мотивації у молодших школярів є 

предметом дослідження педагогів, учених протягом багатьох років. Для сучасної 

школи ця проблема залишається і досі актуальною й вимогає розгляду на більш 

сучасному рівні. Проблемою формування мотивації молодших школярів на 

уроках математики займалися А.І. Божович, Н.Г.Морозова, Г.І. Щукина, 

В.В.Давідов, Д.Б. Эльконін, А.К.Маркова та ін.  

Ми приділили свою увагу прийоми формування навчальної мотивації 

молодших школярів на уроках математики, які ґрунтуються на вмілому 

використанні ігрових ситуацій та інших елементів цікавості. 

Метою дослідження є опис прийомів формування навчальної мотивації 

молодших школярів на уроках математики, а так само розгляд перспектив 

розвитку даного напрямку.  

Навчальна мотивація – необхідна умова подальшого успішного навчання.  

Одним із завдань, яке повинно вирішуватись у початковій школі, є створення 

умов для формування позитивної навчальної мотивації й подальшого її розвитку у 

молодших школярів.  

Психологічні особливості молодших школярів, їхня природна допитливість, 

чуйність, особливе розташування до засвоєння нового, готовність сприймати все, 

що дає вчитель, створюють сприятливі умови для розвитку ключових 

компетенцій учнів [1, с. 158]. 



 
 

В умовах інтенсифікації загального розвитку молодших школярів через 

організацію у них діяльності спостереження, практичних дій на уроках 

математики, у них формується внутрішні спонукання к навчанню. Тим самим 

навчання стає захоплюючим процесом пізнання та активності школярів. 

Формуванню навчальної мотивації молодших школярів на уроках 

математики сприяє вміле використання ігрових ситуацій та інших елементів 

цікавості. Одним з найбільш діючих прийомів формування  мотивації до навчання 

є дидактична гра. При включенні дітей у ситуацію дидактичної гри інтерес до 

навчальної діяльності різко зростає, працездатність підвищується. 

При розробці прийомів мотивації молодших школярів на уроках математики 

варто враховувати той факт, що школярі молодшого шкільного віку люблять 

мріяти та грати, розгадувати загадки, розкривати таємниці. Однотипна й тривала 

робота швидко їх стомлює [1, с. 16].  

Учбова мотивація зберігається та розвивається якщо учень реалізує свій 

потенціал та отримує реальні результати своєї праці. Для цього використовуються 

цікаві завдання, загадки, ребуси, залучається барвиста наочність, літературні 

персонажі та казкові герої.  Для того, щоб кожна дитина стала успішною 

необхідно підкреслювати бодай самий маленькій успіх, рух вперед.  

Так само для підвищення мотивації на уроках математики можна 

використати у своїй роботі такі способи розвитку пізнавального інтересу, як 

самостійна робота, опорні схеми й проблемне навчання. 

Самостійне виконання завдання - самий надійний показник якості знань, 

умінь і навичок учня. Для цього можна використати підготовчі вправи, картки з 

диференційованими завданнями, продуману послідовність завдань, варіантність, 

коментування завдань і наочність. Оволодіння новими способами пізнавальної 

діяльності сприяє поглибленню пізнавальних інтересів у більшій мірі тоді, коли 

це усвідомлюється учнями. Для цього варто використати опорні схеми, коли 

дитина перебуває поруч із нею, як з помічником (опорою), що, безсумнівно, 

допомагає йому на шляху до правильної усвідомленої відповіді. Саме це і є 

джерелом радості. Проблемне навчання, а не піднесення готових, придатних лише 



 
 
для завчання фактів і висновків завжди викликає неослабний інтерес учнів. Таке 

навчання змушує шукати істину весь колектив та знаходити її [2, с. 185].  

По-перше, що є предметом пізнавального інтересу для школярів – це нові 

знання про світ. От чому глибоко продуманий відбір змісту навчального 

матеріалу, показ багатства, укладеного в наукових знаннях, є найважливішою 

ланкою формування інтересу до навчання. 

Таким чином, цілеспрямоване та систематичне застосування різноманітних 

прийомів розвитку навчальної мотивації  у молодших школярів сприяє зміцненню 

бажання у дітей опановувати нові знання та формує стійкий інтерес до вивчення 

математики у початковій школі. Основними прийомами формування навчальної 

мотивації молодших школярів на уроках математики є: завдання на кмітливість; 

числові фігури; завдання з геометричним змістом; логічні вправи; математичні 

ігри та фокуси; кросворди та ребуси; самостійний пошук інформації з теми і т.д. 

Учитель початкової школи, зацікавлений у підвищенні мотивації своїх учнів, 

повинен самостійно розробляти прийоми, які сприяють стимулюванню інтересу 

до математики, опираючись при цьому на власний досвід і досвід своїх колег.  

З подальших досліджень проблеми формування навчальної мотивації 

молодших школярів на уроках математики може розглядатися в контексті 

використання комп'ютерних технологій, а саме спеціальних комп'ютерних 

програм, які сприяють засвоєнню математичних знань у початковій школі. 
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