
Як знайти спільну мову з дітьми? 
Як порозумітися в непростих 
ситуаціях, що виникають мало 
не щодня? 

Ми склали невеличкий словничок, 
який допоможе мотивувати учнів 
до навчання і відновити довіру 
до вчителя. Для зручності 
у словничку є групи, назви яких 
підказують, що «почує» і відчує 
учень, якщо ви вживатимете 
у відповідних ситуаціях ці та 
подібні вислови.

Щиро бажаємо вам 
взаєморозуміння, довіри 
і теплої атмосфери в роботі! 

– Ну що — поїхали?

– Давай-давай, починай! 

– Прикольно! 

– Це класно!

– Круто!

– Це перемога!

– Це заслужений успіх, ти чудово
попрацював (попрацювала)!

– Оригінальна ідея!

– У тебе так легко це виходить!

– Я вражений (вражена) твоєю
роботою на уроці.

– Вітаю, ти можеш пишатися собою!

– Дивися, у тебе вийшло!

– Я так і знав (знала), що в тебе
вийде.

– Я згодний (згодна) з тобою!

– Я теж так вважаю.

– Згоджуся з твоєю точкою зору.

– Я припустився (припустилася) 
помилки, вибач мені, будь ласка.

– Я був (була) неправий 
(неправа), прошу вибачити.

– Я різкувато висловився 
(висловилася) в тій ситуації, 
не ображайтеся, будь ласка.

Неформальні слівця 
піднімають настрій

Похвала дарує радість

– Я радий (рада), що ти говориш
про це!

– Я дуже ціную, що ти поділився
(поділилася) цим із нами!

– Я хочу довірити тобі цю справу.

– Я впевнений (впевнена), 
що ти не підведеш!

– Твої ідеї нам дуже допоможуть!

Ви довіряєте — 
вам довіряють

Вибачення — 
не слабкість

Згода робить вас 
партнерами



– Швидше б побачити, що 
в тебе вийде!

– Було цікаво це робити разом!

– Мені теж цікаво спробувати 
зробити так, як це зробив 
(зробила) ти!

– Ти чітко мислиш — і це справді 
цікаво! 

Цікавість заохочує

– Дякую, ми спробуємо!

– Дякую, що не побоявся 
(побоялася) висловити думку, 
яка відрізняється від думки 
більшості!

– Дякую за твою цікаву 
пропозицію!

– Дякую за твою (вашу) щирість, 
я це дуже ціную!

Вдячність зігріває 

– Твою роботу ми обов’язково
розмістимо на виставці!

– Можна я прочитаю твій твір
усім? Він просто прекрасний!

– Вперше на моїй пам’яті хтось
додумався до цього!

– Вірю, ти придумаєш щось 
оригінальне!

– Це було просто і весело — ми 
обов’язково повторимо ще! 

Мотивація надихає

– Спробуй, я впевнений (впевнена),
ти зможеш!

– У нас знову вийшло! Здорово!

– Мені подобається, як ти... коли ти... 

– Ти на правильному шляху!

– Мені сподобалося, як ти сьогодні 
зайшов до класу і дуже тихо дістав 
підручники.

– Я помітив (помітила), що ти дуже
стараєшся.

Підтримки забагато 
не буває
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