
Виховання допитливості у дитини 

Дитина за своєю натурою допитливий. Його цікавить все нове, незвідане. 

Відкриття у нього кожен день: то він вперше дізнається, що бурулька 

перетворюється в руці в воду; що папір рветься, мнеться, шелестить; що 

камінь, кинутий в воду, тоне, а дерево плаває на поверхні. Їм хочеться 

відчувати все самим, дивуватися незвіданого. У них формується 

допитливість - бажання пізнати закономірності навколишнього світу. Саме 

тому дуже важливо допитливість дитини зробити керованим процесом, а 

головне, корисним для нього з точки зору пізнавального, морального, 

естетичного розвитку. Пізнавальний інтерес дитини повинен народжувати в 

ньому добрі почуття, бути повернений у корисне русло. 

Дорослі повинні всіляко заохочувати допитливість дітей, виховуючи любов і 

потреба в знаннях.  

1. Поступове збагачення досвіду дитини, насичення цього досвіду новими 

знаннями в різних областях. Це викликає пізнавальну активність 

дошкільника.  

2.  Поступове розширення та поглиблення пізнавальних інтересів 

всередині однієї і тієї ж сфери. У дитини повинно виникнути позитивне 

емоційне ставлення до нового. Цьому сприяє включення дитини в 

спільну з дорослими діяльність.. 

3.  Відповідаючи на питання дитини, спонукає його до нових роздумів, 

спостережень. Доцільно, іноді, замість відповіді запропонувати дитині 

зустрічне запитання: «А ти як думаєш сам? » 

4. Дуже ефективно допитливість розвивається за допомогою загадок, які 

вчать багатогранно і образно сприймати світ. Головна особливість 

загадки полягає в тому, що вона являє собою логічне завдання, 

відгадати її - значить знайти рішення задачі, здійснити розумову 

операцію. 

5. Знайомлячи дітей з навколишнім світом, частіше вдавайтеся до 

прийому порівняння. Завдяки порівняно предметів, явищ дійсності, 

дитина глибше пізнає їх, виділяє в них нові якості, властивості, що дає 

можливість по-іншому поглянути на те, що здавалося йому добре 

знайомим. 

6. Підтримуйте інтерес і бажання дітей діяти з природними матеріалами 

(в піску, в калюжі, в землі, на березі моря вони зможуть задовольнити 

свої емоційні і пізнавальні потреби). 



7. Необхідно давати великий простір дитячої творчості та 

експериментування, заохочувати допитливість дітей, стимулювати їх 

самостійні пошуки цікавих фактів і закономірностей. 

Китайське прислів'я говорить: «Розкажи - і я забуду, покажи - і я 

запам'ятаю, дай спробувати - і я зрозумію». Засвоюється все міцно і 

надовго, коли дитина чує, бачить і робить сам. 

 

 

 


