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Вікові потреби: почуття дорослості,
самоствердження своєї особистості.
Ведуча діяльність: спілкування;
основний мотив - зайняти визначене місце
в колективі однолітків, важливо бути
хоро-шим товаришем

Характерні риси поведінки:
годинами
говорить по

телефону

тривалий час

проводить за
комп’ютером

цілодобово
слухає гучну
музику

Вікові особливості молодшого підлітка:

яскраво виражена емоційність
сприйнятливість до промахів вчителів
переоцінка своїх можливостей, реалізація яких
передбачається у віддаленому майбутньому
відсутність адаптації до невдач
відсутність адаптації до становища "найгіршого"
вимогливість до відповідності слова справі
підвищений інтерес до спорту захоплення
колекціонуванням, музикою

легко пасують перед труднощами,
піддаються чужому впливу, часто поводяться
всупереч засвоєним вимогам, нормам поведінки)

Вибір форм поведінки підкорюється
3 законам:
1. Діти обирають певну поведінку в певних умовах
2. Будь-яка поведінка дитини підпорядкована меті
– відчувати свою приналежність до спільноти,
дотичність до соціального життя
3. Порушуючи поведінку, дитина розуміє, що чинить
недобре. Проте може не усвідомлювати, що
обирає помилкову мету:
- звернення уваги
- боротьба за владу або хто у нас головний
- уникнення невдачі (схильні підкреслювати свої
слабкості та невміння… Жалість позбавляє
мобілізації та пошуку).

Що дитина хоче сказати своєю поведінкою?

Розвиток дитини – процес перетворення
у дитини природних можливостей у реальні сили
(здібності, таланти).
Інтелект людини найбільше прогресує
від народження до 12 років.
Поштовхом до активізації діяльності лівої півкулі
вважають усвідомлення дитиною самої себе.
Рефлексія (самопізнання внутрішніх станів, процес роздумів
про те, що відбувається у власній свідомості).
Вік становлення особистості, 10-11 років дозріває лобна
доля – здатність долати труднощі, здатність до осмислення.

Криза самооцінки - негативний наслідок самопізнання,
Здатність до осмислення - (позитивний)

Мотивація
•

стійкий інтерес до певного предмету

•

бажання мати високий бал, навіть якщо воно не підкріплене знаннями, як
підтвердження високого статусу у колективі та засіб самовираження,
задля задоволення значимого дорослого

•

мотивація викликана підлітковими установками ( підказки,
списування…); пізнавальний інтерес тільки у високомотивованих

•

Формалізм у засвоєнні знань суттєва причина труднощів. Школярі, як
правило, не намагаються проникнути в суть того, що вони вивчають, а
механічно, не замислюючись, без осмислення «зазубрюють написане в
підручнику або сказане учителем». Такий вид формалізму спостерігається
у підлітків, які прагнуть добре вчитися і нерідко веде до
навчального перевантаження дитини та її підвищеної втомлюваності.

Мотивація :
інтерес –навіщо навчальна діяльність
– задоволення від результатів
У небажання є причини:
- невміння навчатись (як давно це..)
- виховний вплив (приклад)
- визнати « Я роблю щось не так…»
- сформувати довільність поведінки «Потрібно, варто»
-де жорсткий контроль формується мотивація на уникнення
невдач
-довірливі взаємини «контроль –допомога»
Мотиваційний вакуум

Не працює:
- порівняння з іншими
- заборона того, що на вашу думку заважає навчанню
- не акцентуйте увагу на кількості хороших
оцінок. Похвала за якість знань
- не ставтесь зверхньо до педагогів
- ставлення підлітка до навчання сильно залежить
від того як до нього ставляться друзі і однокласники

Самооцінка виникає і формується тільки під
час спілкування з іншими. На етапі ранньої
підліткового віку (10 -11 років) дитина дуже
критично ставиться до себе.
Головний мотив спілкування в класі - «бути
разом», але це «разом» має чітку статеву
диференціацію хоча іноді саме в цьому віці
в класі з'являються «парочки», що
викликають загальний інтерес.

Нерідко інтереси підлітка швидко гаснуть, так як він відчуває цілком
закономірну для діяльності в новій сфері невпевненість в собі. Стикаючись

з першим неуспіхом (або недостатнім успіхом), він швидко розчаровується
в цій сфері або в самому собі. Тому підтримка підлітка, зміцнення
його самооцінки, навчання аналізу причин невдач є
значимими факторами розвитку інтересів.
У цей період підлітку цікаво багато чого, що далеко
виходить за рамки його повсякденного життя. І…
підліток знає все і цікавиться всім, що не входить до

шкільної програми.

Схильність до фантазувань, пошук себе (знову вікове протиріччя:
оманлива дорослість, некритичне планування свого майбутнього)

Отож у молодшого підлітка :
- багато проблем, спокус;
- не збігається «хочу» з дорослим «треба»;
- виникають дорослі проблеми;
- фізіологічні зміни;
- навчання залишається важливим ,
але пізнавальний інтерес до навчання
перебуває на стадії зацікавленості;
- тиск оточення, не може бути самим собою;

- залежність від кола спілкування

ЯК ВПОРАТИСЯ ЗІ СТРЕСОМ
Як впоратися зі стресовим станом і бути завжди врівноваженим, спокійним і незворушним?
Сьогодні існує велика кількість методів, що допомагають уникнути стрес, але що робити, коли
необхідно запобігти виникненню стресової стан швидко?

Пропонуємо Вам важливі поради, які допоможуть Вам в стресовій ситуації впоратися зі своїми
почуттями і швидко заспокоїтися:



Прогулянка на свіжому повітрі в поєднанні з приємними відчуттями, наприклад, порцією
морозива. Смакуйте його смак не поспішаючи. Чудово розслабляють і позбавляють від негативних
думок легкі фізичні навантаження. Повільне поїдання солодощів підсилює ефект і допомагає
розслабитися. Людина, що знаходиться в стані стресу, збуджена, швидко рухається, поспішає,
метушитися. Тому в цей момент важливо уповільнити руху, розслабитися. Зняти негативні
переживання допоможуть позитивні, приємні
емоції, наприклад, можна насолодитися морозивом.

Дуже
швидко Ви зможете заспокоїтися.



Виконайте нескладні дихальні вправи. Дихальні вправи є найбільш дієвим варіантом, які
допомагають людині розслабитися. Крім того їх можна виконувати де і коли завгодно. Як їх
правильно виконувати? Краще всього виконувати їх сидячи в зручному для Вас положенні. Руки
повинні знаходитися на животі. Зробіть повільний вдих так, щоб живіт почав збільшуватися (ваші
руки це відчують відразу). Потім робіть повільний видих таким чином, щоб Ваш живіт втягнувся
майже до спини. Зробіть точно такі ж вдихи і видихи ще 30 разів. Не забутьте вести рахунок. По
закінченні цих дихальних вправ Ваш організм розслабитися і Ви це відчуєте. Дуже важливо, що
непомітно для Вас Ваше дихання в подібному ритмі зберегтися таким ж на деякий час вже без ваших
 Ви навіть не помітите.
зусиль,



Стан радості – потужна зброя проти стресу. В той момент, коли Вам дуже сумно, і на душі
шкребуть кішки, постарайтеся змінити свій настрій, згадайте або подумайте про щось хороше. Це
може бути що завгодно: починаючи від прекрасної
 погоди і закінчуючи відмінним фільмом, який Ви
нещодавно дивилися чи збираєтеся подивитися.



Знайдіть собі заняття, а краще сплануйте кілька важливих справ, які обов'язково треба
виконати сьогодні. Із запланованих справ, в першу чергу виконайте найважче. Стан успіху після
виконання задуманої Вами справи, додасть Вас бадьорості і сил, Ви зможете заспокоїтися і виконати
за Вашим планом все, що Ви задумали (не плануйте багато, достатньо
трьох важливих занять). Марне


проведення часу, як правило, часто може призвести до стресу.



Ведіть запис Ваших справ, думок покупок – нехай це стане Вашою звичкою. У цьому
випадку Ви нічого важливого не забудете і не пропустіть. Ваші думки будуть зайняті тим, що Вам
треба щось запам'ятати, не пропустити, не забути і Ви не будете через це переживати, хвилюватися.
Тому не буде приводу для виникнення стресової ситуації.
Крім того, краще думати про важливіші
 ніж про те, що треба купити стільки - то пакетів їжі.
справи,



Приведіть в порядок місце, де Ви працюєте. Порядок, чистота на робочому місці як можна
краще допомагають зосередитися і привести в порядок всі свої думки. Прочитавши ці рядки, не
втрачайте часу, в цю ж хвилину наведіть порядок. Дуже
 добре, якщо це увійде у Вас в звичку. Тоді

Ваші думки і робоче місце завжди будуть в порядку.



Незвична, але дуже дієва порада. Спробуйте читати. При читанні протягом деякого часу
людина концентрується на цікавій, 
"заряджає" літературі. При цьому на другий план відходять

тривожні думки і можна заспокоїтись.



Пийте більше води. Під час будь-якої роботи, як розумової,
так і фізичної, організм людини
виснажується. Пийте воду кожні 2 години і самі помітите результат.

