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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
СКЛАДАТИ ВІРШІ 

Одним з провідних завдань освіти в період становлення і розвитку 
незалежної України є “створення умов для всебічного розвитку людини як 
цілісної особистості, її здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі 
творчого потенціалу народу, формування громадянина України, здатного до 
свідомого суспільного вибору” [3, 22]. 

Цю проблему неможливо вирішити без розвитку творчих здібностей 
учнів. 

Молодший шкільний вік визначається вченими як креативний період 
розвитку літературних спеціальних здібностей (Артем’єв Т.І., 
ВиготськийЛ.С., Давидов В.В., Запорожець О.В., Ельконін Д.Б., Лейпис Н.С., 
Сухомлинський В.О. та інші). 

Маючи певний досвід організації роботи з дітьми, здібними до 
літературної творчості, пропонуємо ряд вправ, спрямованих на навчання 
молодших школярів складати вірші. 

Слід зауважити, що в українській педагогіці та методиці не існує жодної 
впорядкованої методичної системи, спрямованої на розвиток умінь та 
навичок молодших школярів у віршуванні. Вважається, що вчити писати 
поетичні твори в умовах загальноосвітньої школи варто лише тих учнів, які 
виявляють неабиякі здібності. Тому всі існуючі методики спрямованні на 
вдосконалення набутих дітьми навичок віршування, які мають певні поетичні 
надбання, створенні в дошкільному та молодшому шкільному віці. 

В процесі діяльності враховувалася думка фахівців, згідно з якою потяг 
до самостійного складання віршованих творів з’являється періодично у 2/3 
дітей 5-6 річного віку; 9-11 та 16-18 років. Однак, через брак  необхідних 
теоретичних відомостей для написання віршованих творів, такі спалахи 
творчості швидко минаються, у половині випадків даючи вагоме підґрунтя до 
виникнення так званого комплексу неповноцінності. Для попередження 
подібної ситуації зазвичай здійснюється попередня теоретична та практична 
підготовка учнів 1-4 класів до самостійного написання віршованих творів. 

На наш погляд, створення теоретико-практичної бази для розвитку 
поетичних здібностей учнів насамперед дасть їм необхідні знання з теорії 
віршування, які сприятимуть розвитку природних нахилів до складання 
віршів. Спонукати ж їх до цієї діяльності не варто – дитина повинна сама 
виявити бажання складати поетичні твори. Брався до уваги і висновок 
психологічних досліджень, про те, що вікові спалахи поетичних та 
літературно-прозових здібностей не завжди є проявом літературної 
обдарованості, а лише психофізіологічним явищем. 

Попередня робота з розвитку поетичних літературних творчих 
здібностей молодших школярів розпочинається ще у першому класі на 
уроках навчання грамоти з начитування та вивчення напам’ять великої 



кількості віршованих та писаних народних та авторських творів  і вправ на 
добір рими. 

Вправа 1. Добери відгадку до загадки: 
Я руда, низького зросту, 
Хитра я і довгохвоста, 
Вовку-брату я сестричка, 
А зовуть мене ... (лисичка). 
Вправа 2. Добери римові слова до слів за зразком: палка – балка, галка. 
Слова до вправи: сіренький, кішка, чайка, грають. 
Вправа 3. Дібрати до слів віршовані слова, замінюючи вираз словом. 
Наприклад: 
дерева –  дружина короля (королева) 
Матеріал до вправи: 
Чуттєва - ... (зроблена з кришталю); 
мис - ...(хитрий, рудий хижий звір); 
посуха - ... (орган слуху); 
ліс - ... (збільшився у розмірі). 
Слова для довідок: лис, вуха, кришталева, підріс. 
Переконавшись, що учні вільно виконують вимоги трьох попередніх 

завдань, їм пропонується ряд вправ, які несуть у собі теоретичну інформацію. 
Вони ґрунтуються на дослідженнях Чуковського К., методистів Мовчун А., 
Тютюнник А., та врахуванні особливостей дитячої психіки (Михалков С., 
Мухіна, Середович Р., Стефанов Т.). 

Вправа 4. „Їжаки і гноми” 
Учнів ознайомлюють із поняттям рими, після чого клас ділиться на 

групи „їжаків” і „гномів.” Їжаки обирають слово, до якого „гномам” 
необхідно дібрати риму. „Гномам” дозволялося спеціально „помилятися.” У 
такому випадку „їжаки” повинні виправити помилки „гномів.” Теоретичні 
відомості, з якими ознайомлюються діти, вплітаються в діалог.  

Наприклад: 
„Їжак: ... Рима – це слова, які однаково закінчуються. Зрозуміло? 
Гном: Чого ж тут не зрозуміти? Наприклад, вчора і сьогодні. 
Їжак: Чому це вчора і сьогодні? 
Гном: Бо вчора і сьогодні закінчуються однаково: ми йдемо спати. 
Їжак: Ні, ти все наплутав. Я говорю про слова. У них повинні бути 

однакові закінчення. Ось, наприклад:  редиска – сосиска, вата – хата!” [12, 
26]. 

Матеріал до вправи: подає, годують, шини, ходить, очі, міст, чарівний, 
рілля. 

Вправа 5. „Художник” 
В цій вправі учням необхідно засвоїти основні правила створення вірша: 
1. Вірш – це закінчена думка. Її можна прозово переказати. 
2. Зміст кожної строфи вірша можна відтворити в малюнку.  
3. Рядки повинні римуватися. 



У вправі учням пропонується на основі малюнка або прозового тексту 
створити віршований твір. 

Вправа 6. „Схоже - різне”  
Мета даної вправи – навчити дітей знаходити спільне та відмінне у 

предметах і відтворювати це у віршованій формі. 
Наприклад: сніг – кіт. 

Плигнув котик на ворота, 
А на вулиці – зима. 

Білий сніг і білий котик 
І немов нема кота. 

(Бойчук Анастасія, 8 р.) 
Матеріал до вправи: 
Бик – троянда. 
Їжак – голка. 
Кіт – міль. 
Глечик – цеглина. 

Вправа 7. „Римовані слова” 
Вправа „Римовані слова” дає уявлення про паралельне та перехресне 

римування та закріплює попередні знання. Подібні вправи проводяться у 
першому півріччі третього року навчання. 

У вправі дітям пропонується знайти у віршах виділенні слова та 
визначити тип римування за зразком: 

Ти постаєш в ясній обнові, а 
Як пісня, линеш, рідне слово, в 
Ти наше диво калинове, а 
Кохана материнська мово! в 
 (Д. Білоус). 

Наступним етапом підготовки учнів початкових класів до самостійної 
літературної (зокрема поетичної) творчості є виконання ними ряду вправ, 
спрямованих на розкриття внутрішніх (потенційних) резервів дитини та 
використання отриманих знань з теорії літератури в практичній діяльності. 

Найпростішою вправою з такого циклу є вправа 8 „Добери слова,” у 
якій учням потрібно із поданого каталогу слів до пісень обрати тексти, які за 
ритмом найбільш підходять до запропонованої музики. Такі вправи 
необхідно базувати на знаннях дітьми музичних творів, рекомендованих 
шкільною програмою. 

Наприклад, учням пропонується прослухати мелодію української 
народної пісні-колисанки „Ой, ходить сон коло вікон” й обрати слова тексту, 
який найбільшою мірою відповідають мелодії. 

Варіанти слів: “Щедрик, щедрик, щедрівочка...”, “Котику сіренький...”, 
“Ходить сон коло вікон”. 

Вправа 9 „Обери тему” 
У вправі подано ряд слів та декілька тем. Учням пропонується обрати 

тему, дібрати до неї слова та риму до них. 
Наприклад: тема „Квіти” 



Слова: сад, ромашка, мак. 
Рими: сад – аромат, ромашки – комашки; мак – смак. 
Матеріал до вправи: 
Теми: космос, тварини, школа, родина, Україна. 
Слова: калина, віночок, тато, ненька, кішка, зайчик, планета, корабель, 
клас, друг. 
Вправа 10 “Логіка” 
Вправа “Логіка” складалася за зразком методичних порад Ж. Шевченко 

[15, 6-7] та на основі відомої гри „Логіка”. 
На фігурних картках записані слова невідомого дітям вірша. Якщо учням 

вдається правильно скласти слова у рядки, то на звороті вони отримують 
цілісне зображення (пейзаж, портрет чи натюрморт). 

Вправа 11. “Сам собі поет” 
Вправа “Сам собі поет” є ускладненим варіантом вправи “Вірш – за 

схемою”. Вона дає більше ініціативи учневі, залишаючи вчителю роль 
консультанта. Проте може бути необов’язковою в межах уроку; проводити її 
доцільніше тоді, коли психофізіологічний розвиток дітей  є найбільш 
синзетивним для поетичної літературної діяльності, тобто у другому півріччі 
четвертого класу. 

Робота вчителя на даному етапі полягає у створенні умов для творчості, 
допомозі в доборі рим й редагуванні твору, а також у сприянні усвідомлення 
школярем своїх літературних помилок та самостійному виправленні їх. 
Подібна самостійна робота учнів стимулюється моральним та матеріальним 
заохоченням; друком їх творів у шкільній, місцевій та обласній періодиці, 
участю в літературних конкурсах, залученні обдарованих дітей у літературні 
гуртки, товариства, знайомством їх з місцевими поетами та літературними 
діячами, розширенням кола читацьких інтересів дітей та підігрівання їх 
цікавості до обраного жанру творчості шляхом пошуку нових джерел 
інформації про нього. 

Кам’янець 
Велич і могутність – наше Старе місто, 
Там стоїть фортеця давних тих часів. 
Бились там татари і монгольські війська, 
Та ніхто у світі нас ще не зломив. 
Міст стоїть високий давній і старий, 
Під мостом могутнім річка протіка, 
Наче відродилась із казкових мрій, 
І прекрасно зветься Смотричем ріка. 

(Ковальов Вадим, 7 р.) 
Вправа 12. „Прикметник” 
Ця і наступна вправи розраховані на учнів четвертих класів й 

розділяються за темами. Сутність вправи „Прикметник” полягає в тому, що 
учням пропонується скласти вірш, описуючи запропонований об’єкт за 
допомогою одних лише прикметників. 

Наприклад: Котик 



Сірий та пухнастий, 
Веселий, смугастий. 

(Суходольска Ганна, 9 р.) 
Матеріал до вправи: шипшина, троянда, пес, каченя, берізка, горішок, 

мишка, зошит, книга, річка. 
Вправа 13. „Дієслово” 
Завдання: описати зображене на малюнку у віршованій формі, 

використовуючи дієслова. 
Наприклад: малюнок: діти допомагають старенькій бабусі порубати та 

скласти дрова. 
 

Помічники 
Пилють, колють та складають, 
Хоч втомились – не сідають. 
Матеріал до вправи: кіт наздоганяє мишу; учень учить урок; бібліотекар 

„лікує” книжки; пожежники гасять пожежу в лісі; бабуся і мама готують, діти 
допомагають; туристи йдуть у похід. 

Вправа 14. „Іменник” 
(Вправа виконувалася аналогічно попередній) 
Наприклад: Клас 
Ганна, Ліза та Оксана, 
Катя, Вітя, Діма, Ганна, 
Оля, Саня, Коля, Стас – 
Ми усі четвертий клас! 

(Лисак Дмитро, 9 р.) 
Матеріал до вправи. Теми: „Фрукти – овочі”, „Жива і нежива природа”, 
„Весела гра”, „Дружба”, „Родина”, „Що ми бачили під час екскурсії”, 
„Казкові герої”. 
Вправа 15. „Вірш за початком” 
У вправі учням пропонується скласти вірш за початком на вільну тему. 
Наприклад: Зимою з далекого краю … 
Вправа 16. „Відгук” 
У вправі „Відгук” пропонується написати віршований твір-відгук на 

прочитаний твір. Робота полегшується тим, що всі необхідні слова та вирази 
можна отримати з прочитаного твору, тобто, учневі необхідно написати 
віршований стислий переклад твору. Подібна робота розрахована виключно 
на четвертокласників (ІІ півріччя). 

Вправа 17 „Перекладач” 
Цей вид вправи є найважчим і розрахований на позакласну роботу, 

необмежену в часі. 
Учневі пропонується невеликий прозовий твір (обсягом 3 – 4 сторінки) 

для його перекладу (близького до тексту) у віршованій формі. 
Для цього школяреві необхідно прочитати та проаналізувати твір, 

виділяючи те, що найбільше вразило, розбити текст на події та картини й 
коротко викласти це у письмовій прозовій формі (5-7 слів); у кожній події 



(картині) виділити опорні слова, дібрати до них риму й сформулювати текст 
у вигляді 2-4 рядкового вірша. Об’єднати всі частини вірша, проаналізувати 
та відредагувати його. Відкласти на певний час (до тижня), перечитати й ще 
раз виправити усі неточності. Написати чистовий варіант твору та прочитати 
його другові, однокласнику, вчителеві тощо. 

Цей вид роботи не викликає особливих труднощів у школяра, який 
засвоїв усі попередні види завдань. 

При опрацюванні запропонованої методики вчителю слід пам’ятати, що 
подібні вправи повинні дати лише уміння та навички створення віршованих 
творів, але не є поштовхом для професійної літературної діяльності. Маючи 
подібні знання, дитина не обов’язково стане поетом чи письменником і не 
завжди буде продовжувати писати поетичні твори, тому вчителю не потрібно  
постійно підштовхувати учнів до примусового щоденного написання віршів, 
оскільки насамперед розвиток літературних творчих здібностей та моральне 
збагачення дитини, а не літературна кар’єра є метою нашої роботи. 
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