
 

 

 Зараз діти, так само як і ми, перебувають у напрузі. Вони відчувають загальну 

тривогу від невизначеності, від напруги батьків, від зміни звичного режиму та 

обмежень. Батькам іноді буває важко впоратись із дітьми, якщо в малечі багато 

вільного часу. Якщо на канікулах їх можна зайняти чимось на дворі, відвести 

у гуртки, дитячі табори чи до бабусь-дідусів, то під час карантину всі вдома. 

Здається, усе має бути гаразд – діти все ж зайняті. Та багатьом дорослим важко 

тримати дисципліну і працювати віддалено – що вже казати про учнів? 

  

Ось кілька порад, які допоможуть зробити дистанційне навчання цікавішим і 

легшим як для дітей, так і для дорослих: 

 У початковій школі мотивація до навчання – виключно зовнішня. 

Малюк вчиться заради задоволення, фану, заохочення. Треба також 

розуміти, що в дитини вже є невеликий, але досвід навчання. У 

першокласників його ще нема, але в 2-3 класах він уже напрацьовується. 

  Треба, щоб для навчання було окреме місце. Ідеально, щоб був 

окремий простір, “кокон”, щоб дитина розуміла: вона туди заходить – і 

все, вона вже налаштована на навчання. 

  Важливо, щоб до навчання кликав якийсь сигнал, як дзвоник – 

наприклад, будильник телефона. Це має бути приємний звук, якась 

улюблена музика – але краще, аби це не був мамин голос. По відношенню 

до мами і тата й так буде вдосталь напруги: зараз батьки живуть у 

змішаних ролях, а скрізь, де є змішані ролі, – є конфлікти. 

  Оптимально, коли дитина займається 10, максимум 15 хвилин. Потім 

дзвенить дзвоник, дитина може випити води, порухатись. Ми ж 

пам’ятаємо, що живемо в умовах, коли в дитини знижена рухливість і 

нестача повітря. 



  Пам’ятаймо, що батьки – не няньки і за дитину завдання не робимо. Але 

деяким дітям важливо, аби ми були в кімнаті, коли вони вчаться. Можна 

займатися своїми справами, але потрібна присутність батьків. Час від часу 

можна підходити до дитини, питати, як справи, підтримувати її, 

прикладаючи руку до місця підтримки – між лопатками на спині. Це 

таємне місце підвищення самооцінки, додавання сил. 

  Прекрасно, якщо батькам стане сил зробити з малюками “Гоґвортс” – 

тобто створити ігрове середовище. Якщо ми зможемо озброїтись 

чарівною паличкою, якою б торкалися лоба дитини і казали: “Ти з усім 

впораєшся”. Чарівний будильник у нас уже є, і не завадить знайти для 

дитини чарівний камінець мудрості – ну, і для себе принагідно. 

  Ми пам’ятаємо, що дитина перебуває в напрузі – отже, ми маємо більше, 

ніж зазвичай, звертати увагу на те, що їй вдається добре. Так званий метод 

“зеленої ручки” – підкреслювати не недоліки, а успіхи – особливо 

потрібний у режимі підвищеної напруги, коли дитина не дуже впевнена в 

собі. 

 Грамотний тайм-менеджмент. Дітям взагалі важко довго втримувати 

увагу на чомусь, а тим паче – якщо вони вдома. Щоб навчання не 

розтягувалось на весь день, щоранку складайте міні розклад. Детально 

прописуйте, що стільки часу дитина проводить над завданням, а стільки 

– за відпочинком. Обов’язково робіть перерви хоча б кожні 20-30 хвилин 

– так дитина ще не встигне остаточно втомитись. А завдяки розкладу вона 

бачитиме, коли далі зможе займатись чимось цікавим. 

 Окремі робочі місця. Разом із дитиною розмістіть на її столі для 

навчання всі необхідні для цього предмети (бажано із запасом). Так учень 

сам долучиться до створення свого робочого простору, це слугуватиме 

додатковим стимулом там займатись справами; 

 



 Робіть разом із дитиною коротенькі руханки  кожні 1-2 години. Під 

час ізоляції всім буде корисно більше рухатись.  

 У дитини з часом може зникати мотивація до навчання – це 

нормально. Спробуйте разом створити нову атмосферу – нехай малюк 

уявить себе учнем котроїсь із казкових шкіл. Постарайтесь трохи 

підтримати “чари” – якщо це школа чарівників, то нехай запише всі слова 

англійської мови, які йому схожі на замовляння. 

 Не забувайте про методики STEAM-навчання. Запропонуйте дитині 

зробити власний дослідницький проект – нехай протягом карантину 

спостерігає за ростом рослини у вазоні, змайструє собі помічника з 

канцелярських приладів чи розробить систему сортування каструль, щоб 

вони не падали і не гриміли. Винаходити і досліджувати разом – 

неймовірно захоплює. 

 Щоб адаптація до нового формату навчання відбувалась легше і 

мотивація до навчання росла, не забувайте хвалити дитину. Вказуйте 

на всі її успіхи, якими б дрібними вони не були. Під час вимушеної 

ізоляції непросто всім, а добрі слова від найрідніших підтримують 

найкраще. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


