
 

 

 

Нерідко ми чуємо від батьків скарги на пам'ят ь своїх дітей. 

Особливо багато таких звертань під час підготовки до святкових 

ранків, коли потрібно вивчити вірш чи слова ролі.   

У  дітей  із затримкою психічного розвитку спостерігаються 

порушення функцій пам’ят і, що значно ускладнює процес навчання 

таких дітей. Тому саме таким малятам необхідна нагальна 

допомога в даній галузі. 

  

Мозок дитини дуже пластичний і тому ми можемо успішно 

розвивати  різні види пам’яті (зорову, рухову, слухову і т.д.) та її 

властивості (об’єм запам’ятовування, довготривалість). 

Діти дошкільного віку повинні вивчати вірші напам’ять. Щоправда 

у більшості сімей вірші вивчаються випадково, без урахування віку  і 

дитячих запитів. Нажаль , є сім`ї, в яких з дітьми не вивчають 

віршів. 

         Діти 3-4 років протягом року повинні вивчити 8-10 віршів, 

у віці 5-6 років – 10-20 віршів. Чим більше дитина знає віршів, тим  

багатша і краща її мова. 

           По-перше всі вірші вчать на свіжу голову, під час процесу 

навчання вірша не можна відволікатися, потрібно зосередитися на 

тому ,що вам потрібно вивчити даний вірш. 

      Дитина може відмовлятися вчити вірш під 

різними приводами: «я не зможу», «я не хочу», або 

просто без пояснень узяти і піти займатися своїми 

справами. При цьому причина небажання, як правило, 

одна: дуже великий                                                                                     

об'єм нової інформації, яку треба запам'ятати. 

        Мозок маленької дитини  просто намагається         

захиститися від інформаційного перевантаження. 

  

  

  

  



     
 

В цьому випадку допомагають декілька маленьких хитрощів.  

В першу чергу, якщо ваша дитина чинить опір, треба заспокоїти 

її (приспати її пильність). «Добре, - погоджуємося ми, - вивчати 

вірш ми не будемо. Давай, просто я розповідатиму, а ти за мною 

повторюй». Обов'язкова умова, яку треба пам'ятати: розповідати 

можна лише по одному рядку вірша. 

  В такому разі дитина буде легко за вами повторювати, і  не 

відчуватиме інформаційного стресу.                                                                     

Наступний крок - з'ясувати, чи є у вірші 

слова або фрази, які незрозумілі. З'ясовується 

це дуже  просто: при повторенні дитина  або 

плутатиме незрозуміле слово, або взагалі 

відмовиться повторювати рядок, де є 

незрозуміла для неї  фраза.  

Отже, треба пояснити дитині, що означає 

це слово, або фраза і навести більше прикладів, 

де і як ще можна вживати  це слово (фразу). 

Коли всі незрозумілі слова роз'яснені, 

починається сам процес заучування.                                                    

Спочатку повторюється перший рядок  вірша. І 

до тих пір, поки дитина  не почне розповідати цей рядок без 

запинки, до другого приступати не слід. Коли один рядок 

запам'ятався, можна починати учити другий. Коли і другий рядок 

повторюється легко і без запинки, з’єднуємо два рядки.  

І тепер розповідаємо відразу два рядки, знову ж 

таки до тих пір, поки дитина  не почне сама 

розповідати ці два рядки. Потім можна приступати до 

третього і так далі. Таким чином, непомітно для себе, 

дитина  зможе вивчити весь вірш.  

     Ну, а якщо і такий спосіб не допомагає, і 

дитина  продовжує опиратися, то доведеться 

йти на крайній захід - треба узяти її так, як бере 

нас реклама - безкінечним повторенням.  

 

 



 
 

     Починайте декламувати вірш у її присутності самі для себе. 

Спочатку повторіть  його повністю три рази (більша кількість разів, 

буде вже зайвою), а потім починайте нескінченно бубоніти по 

одному - два рядки, залежно від їх об'єму. Дуже важливо, аби вам 

самим це подобалося. Читайте з виразністю, передаючи 

інтонаціями настрій вірша. 

        Можна брати іграшки і ставити  вистави: садіть  їх в коло, одну 

іграшку беріть на «сцену» - хай вона розповість вірш для інших.  

Врешті-решт дитина  включитися в гру. Багатократне повторення - 

зброя потужна. Запам'ятаєш, навіть якщо зовсім цього не бажаєш. 

            Тому для дитини  весь процес   

запам'ятовування відбудеться  непомітно для неї самої. 

  Тут є одна дуже важлива рекомендація. Важлива не кількість 

вивченого, а його якість. 

      З ранніх  років треба привчати читати вірші голосно, чітко, 

виразно.   Але без зайвої артистичності .  

       Вивчені вірші рекомендується час від часу повторювати. 

Найкраще робити це в ігровій формі : влаштовувати свято віршів, а 

бо гру у школу. 

     Під час вивчення віршів головним та дієвим 

помічником (вже не раз перевірено та успішно 

використовуються) є маленькі схеми, які Ви разом з 

дитиною доберете до кожного слова в тексті:  кожен 

абзац, кожен рядок  окремо уявляти в розумі у вигляді 

картини .  

Наприклад: 

 

 

 

 

 

 

 

 


