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Значною мірою особистість визначає її потребово-мотиваційна сфера, адже саме 

потреби й мотиви є рушієм будь-якої діяльності людини. Мотивації як одній зі стрижневих 

складових особистості присвячено багато наукових праць (Б.Ананьєв, С.Рубінштейн, 

О.Леонтьєв, Л.Божович, Г.Костюк, І.Синиця, Р.Щукіна тощо). Сучасні вчені розглядають 

мотивацію як сукупність потреб, інтересів, мотивів, які спонукають особистість до активних 

дій та визначають їх спрямованість.  

Дошкільний та молодший шкільний вік характеризується інтенсивним розвитком 

мотиваційної сфери, яка безпосередньо впливає на рівень зацікавленості певним видом 

діяльності. Актуалізуються пізнавальні мотиви, що лежать в основі формування навчальної 

діяльності, виникають також нові мотиви. Так, найважливішими мотиваційними 

новоутвореннями старшого дошкільного віку є свідоме підпорядкування мотивів, 

формування їх ієрархії, поява нових за будовою опосередкованих мотивів (О.Леонтьєв, 

Л.Божович). На це варто зважати, організовуючи навчально-пізнавальну діяльність дітей 

старшого дошкільного віку та молодших школярів [1-8 та ін.]. На слушну думку, Т.Завязун, 
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за сучасними підходами до освіти головне завдання педагога – не дати дитині певну суму 

знань, а навчити їх здобувати. А для цього потрібно, щоб дитина сама захотіла пізнавати, 

досліджувати, експериментувати, вправлятися, творити [3, 14].  

Наведемо кроки до формування позитивної мотивації за Т.Завязун:  

1. Забезпечення емоційного комфорту, особливого мікроклімату, який стимулюватиме 

інтелектуальні почуття дітей, а саме: здивування, захоплення, зацікавленість, допитливість, 

сумнів.  

2. Використання зовнішніх стимулів: ігри, наочні посібники, сюрпризні моменти тощо.  

3. Заохочення до використання внутрішніх стимулів.  

Наведемо план-схему мотиваційного етапу проекту «Хочемо бути сильними, 

здоровими, спритними» за Т.Завязун.  

Сюрпризний момент. Діти отримують гарно оздоблений конверт із диском, на якому 

записано відеозапрошення від вихованців іншої групи з пропозицією організувати і провести 

спільні фізкультурні змагання. Запитання до дітей: Що пропонують нам друзі? Чи хочете ви 

прийняти їхню пропозицію? Чи можемо ми просто зараз, без підготовки, взяти участь у 

змаганнях? Що нам потрібно, аби перемогти у змаганнях? Як саме готуватимемося?  

«Дерево цілей»: футбольний м‘яч з кишеньками, в які вставляються маленькі м‘ячики 

з завданнями. Інші варіанти: футбольне поле з футболістами, шахи на шахівниці, тенісна 

ракетка з м‘ячиками тощо.  

Поставлені завдання: щодня виконувати ранкову гімнастику; відвідувати басейн, 

фізкультурні заняття; дізнатися про різні види спорту; поцікавитися, в яких видах спорту 

грають м‘ячем; з‘ясувати, які особистісні риси та якості потрібні спортсмену; придумати й 

виготовити емблеми до змагань; приготувати командну спортивну форму (однакові 

елементи) [3, 14-15]. 

Також із метою підвищення зацікавленості дітей можна проводити хвилинки-

цікавинки «Чи знаєте ви що...». Зміст: педагог дає пізнавальне питання, діти шукають на 

нього відповідь; після чого педагог доповнює знайдену інформацію.  Подаємо приклад 

хвилинки-цікавинки «Чи знаєте ви, що…»: 

- Бадмінтон входить у трійку найважчих ігрових видів спорту (за фізичним 

навантаженням). 

- Бадмінтон – це найшвидший ракеточний вид спорту: швидкість польоту волана може 

досягати 322 км/год. 

- Найтриваліша зустріч у тенісі – 3 години 46 хвилин, у бадмінтоні – 1 година 16 хвилин. 

Однак, максимальна кількість ударів у тенісі – 1004, у бадмінтоні – 19725 (при цьому 

волан тримався в грі 45 хвилин). 

- Тенісист пробігає за зустріч близько трьох кілометрів, бадмінтоніст – понад шість 

кілометрів. 

Також із метою підвищення зацікавленості дітей в іграх спортивного характеру та 

набуття технічних вмінь доцільно проводити загальнорозвивальні вправи з відповідним 

інвентарем. Наведемо приклад комплексу загальнорозвивальних вправ із ракеткою (гра 

«Бадмінтон»): 

1. В. п.– о.с, ракетка в правій руці. Пружний крок на місці. 

2. В. п.– те саме. Трохи присісти, ракетку перед собою перекласти в другу руку. 

Повернутись у в. п. 

3. В. п.– стоячи, ноги нарізно, ракетка в правій руці, руки вгорі. Присісти, кисті за 

голову, ракетку спрямувати вниз. Ті самі рухи виконати з ракеткою в лівій руці. 

4. В. п.– те саме. Поворот тулуба ліворуч, ліва рука вперед, права виконує мах, як під 

час передачі. Повернутись у в. п. Перекласти ракетку в другу руку. 

5. В. п.– о. с, ракетка в правій руці. Випад ліворуч, імітація удару знизу вперед. 

Повернутись у в. п. Те саме – другою рукою. 

6. В. п.– те саме. Виконувати випади вперед-назад, знову імітуючи удари. 
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7. В. п.– те саме. Крок уліво, стрибаючи, перекласти ракетку в ліву руку. Ті самі рухи 

– праворуч. 

8. В. п.– стоячи прямо, ракетка внизу. Піднятись на носочки – вдих, ракетку підняти 

вгору. Повернутись у в.п.– видих. 

Таким чином, мотивування дітей до діяльності – окремий етап освітньої роботи, що 

потребує пильної уваги педагога. Освітню роботу необхідно будувати так, щоб дитина 

вчилася і розвивалася в процесі активної діяльності, а не просто сприймала інформацію, яку 

їй дає дорослий. 
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