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Вступ 

Мета: розробити фрагменти уроків з використанням стратегії «Ромашка Блума», 

що сприятиме учневі не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє його 

розвитку особистісних якостей; розвивати критичне мислення у здобувачів 

освіти. 

Завдання:  

✓ вчити дітей формулювати свої думки, оціночні судження, переконання;  

✓ мислити індивідуально;  

✓ формувати в учнів аналітичне мислення; 

✓ формувати самооцінку й самоповагу; 

✓ навчити учнів ставити різні запитання й відповідати на них;  

✓ вчити глибоко розуміти та аналізувати текст 

Актуальність: 

спілкування людей неможливо без питань людини до людини, вчителя до 

учня, учня до вчителя. Сучасна людина задає питання не тільки іншій людині, 

але і пошуковим системам в Інтернеті. Практика показує, що у сучасних 

школярів з цим нерідко виникають великі проблеми. Одним з основних прийомів 

осмислення інформації є постановка питань до тексту і пошук відповідей на них. 

На жаль, багато учнів зазнають труднощів при формулюванні питання. А чи 

потрібно їх вчити задавати питання? Перефразовуючи вислів Елісона Кінга, 

можна стверджувати, що «вміючи задавати питання вміють мислити». 

Подумаємо, на формування яких універсальних навчальних дій впливає 

вміння ставити запитання. Уміння формулювати питання дозволить нам 

формувати, в першу чергу, такі види універсальні навчальні дії, як пізнавальні та 

комунікативні. У тому потоці інформації, в якому ми живемо, необхідно навчити 

дітей аналізувати цю інформацію, вміти висловити своє ставлення до неї, 

відкидати непотрібну, тобто формулювати питання і знаходити на них відповіді. 

Таке завдання ставить технологія розвитку критичного мислення. І один з її 

прийомів «Ромашка Блума», створена відомим американським психологом і 



педагогом Бенджаміном Блумом.        

 Цей прийом заснований на роботі з текстом. Так як з текстом учням 

доводиться працювати на різних уроках - прийом є універсальним і може бути 

використаний учителем будь-якого предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Використання стратегії «Ромашка Блума» під час роботи з художнім 

твором В.О.Сухомлинського «Добре слово» 

(Додаток А) 

ІІІ. Рефлексія 

1. Таксономія запитань Блума («Ромашка Блума») 

1. Прості запитання: 

✓ Як звали дівчинку? Що сталося з Олею? 

✓ Скільки  було   років дівчинці? 

✓ Що приносили Олі родичі? 

✓ Хто ще прийшов провідати дівчинку? 

✓ Що принесла бабуся Надія дівчинці? 

✓ Що робила Оля для того, щоб одужати? 

✓ Де сіла прабабуся Надія? 

✓ Який подарунок принесла дівчинці прабабуся Надія? 

2. Уточнюючі запитання: 

✓ Якщо я правильно зрозуміла, що прабабусю Надію довго ніхто не 

провідував? 

✓ Я можу помилитися, але, здається прабабуся Надія дійсно принесла 

подарунок, який був найкращий? 

✓ Чи правильно я зрозумів, що оповідання вчить нас  бути добрими людьми? 

✓ Якщо я правильно зрозумів, що Олю вилікувало добре слово? 

3. Інтерпретаційні запитання: 

✓ Чому Оля захворіла? 

✓ Чому родичі приносили Олі щось смачненьке? 

✓ Чому Олі не ставало краще? 

✓ Чому прабабуся Надія останньою провідала Олю? 

✓ Чому прабабуся принесла найкращий подарунок? 

✓ Чому в очах дівчинки засяяла радість? 



✓ Чому руки прабабусі були зморшкуваті? 

✓ Чому добре слово важливіше за гостинці і співчуття? 

4. Оціночні запитання: 

✓ Яка користь від подарунків родичів? 

✓ Що відбувалося з героями  оповідання? 

✓ Чи всі подарунки можуть бути корисними? 

✓ Чи правильно вчинила прабабуся Надія? 

✓ Як ви ставитесь до того, що прабабуся Надія була самотньою? 

✓ Чи допомагають людям добрі слова? 

✓ Чи корисно вживати при хворобі мед, яйця, солодощі?  

5. Практичні запитання: 

✓ Чи потрібні вам добрі слова?  

✓ Що ти приніс би Олі, якби був її однокласником? 

✓ А як би ви вчинили на місці дівчинки? 

✓ Що слід робити для того, щоб не захворіти? 

✓ Що б ви порадили родичам прабабусі Надії? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Використання стратегії «Ромашка Блума» під час роботи з науковим 

текстом «Береза» (з журналу) 

(Додаток Б) 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1) Опрацювання наукового тексту «Береза» 

1) Читання тексту вчителем. 

2) Словникова робота. 

3) Читання «дощиком». 

2) Робота над змістом тексту. Вправа «Ромашка Блума» 

(Діти поділені на 6 груп) 

Керуючий з кожної групи вибирає один з пелюстків. 

Кожна група повинна скласти блок запитань: 

1 група – уточнюючі 

2 група – прості 

3 група – пояснюючі 

4 група – оцінюючі  

5 група – творчі 

6 група – практичні  

(Запитання учні можуть записувати на пелюстках) 

Після того, як групи виконали завдання, один з учнів від кожної групи виходить 

і задає запитання всьому класу. Після відповідей вішає пелюстку на дошку. 

Питання можуть бути такого виду: 

1) Прості запитання: 

✓ Що таке вишивка? 

✓ Які є основні матеріали для вишивання? 

✓ Що зображується на вишивці? 

2) Уточнюючі запитання: 

✓ Для чого застосовують вишивку? 



✓ Які є види та технічні прийоми вишивання? 

 

3) Пояснюючі запитання: 

✓ Хто із вас вміє вишивати і вже зробив не одну річ власними руками? 

4) Творчі запитання: 

✓ Яких ви знаєте майстрів народної вишивки? 

5) Оцінюючі запитання: 

✓ Яке значення має вишивка у житті людей? 

6) Практичні запитання: 

✓ Де можна застосувати знання про вишивку з тексту в житті? 

✓ Про що саме ви б порадили дізнатися більше про вишивку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Використання стратегії «Ромашка Блума» під час роботи з науково-

популярним текстом «Ворон» (з «Енциклопедії символів» Дженіфера 

Купера) 

(Додаток В) 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1) Опрацювання науково- популярного тексту «Ворон» 

✓ Читання тексту вчителем. 

✓ Словникова робота. 

✓ Читання «мовчки». 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу. 

1) Вправа «Ромашка Блума». 

(Діти поділені на 6 груп). Спікери з кожної групи відривають по одній пелюстці і 

готують відповіді на запитання. 

1) Прості запитання: 

✓ Яка величина ворона? 

✓ Де будує гніздо ворон? 

2) Уточнюючі запитання: 

✓ Як живуть птахи? 

✓ Коли народжуються маленькі пташенята? 

✓ Скільки живе птах? 

3) Пояснюючі запитання: 

✓ З ким порівнюють за величиною ворона? 

4) Творчі запитання: 

✓ До побаченої ілюстрації до тексту, яким до цього Ви уявляли собі ворона?  

5) Оцінюючі запитання: 

✓ Доведіть, чому ворон схожий за розміром на півня? 

✓ Чи згодні ви з цією думкою? 

6) Практичні запитання: 

✓ Створіть своє повідомлення про ворона. 



✓ Де ви використаєте інформацію, що отримали з тексту? 

Висновок 

«Ромашка Блума» є одним з ефективних прийомів, які можна 

використовувати на різних стадіях уроку. Вона допомагає навчити дітей ставити 

питання до тексту самостійно. Учням подобається формулювати і записувати 

питання до твору (на будь-якому з етапів роботи), роботу можна проводити в 

парах, групах та індивідуально. Найбільш цікаві дітям практичні питання: «Як 

вчинили б Ви ...?» 

«Ромашку» можна використовувати на стадії «Виклику», тоді учні 

спочатку задають питання, а потім шукають на них відповіді, осмислення або на 

стадії «Рефлексії» для узагальнення отриманих знань.  

Використання прийому «Ромашка Блума» дозволяє здійснювати 

диференційований та особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному 

процесі. Таксономія Блума – одна з форм роботи з розвитку критичного 

мислення. 
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Додаток А 

Василь Сухомлинський «Добре слово» 

В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося п'ять 

років, вона тяжко захворіла: простудилась, почала кашляти й танула на очах. До 

нещасної матері почали приходити родичі: Олині тітки, дядьки, бабусі, дідусі. 

Кожен приносив щось смачне й поживне: липовий мед і солодке коров'яче 

масло, свіжі лісові ягоди й горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого 

крильця. Кожен говорив: "Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим 

повітрям і хвороба втече в ліси й на болота". 

Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, 

перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомагало – 

дівчинка вже ледве вставала з ліжка. 

Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав: 

– Чогось їй не вистачає. А чого – і сам не можу зрозуміти. 

Раптом відчинились двері і в хату ввійшла прабабуся Олі – столітня Надія. 

Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті, нікуди не 

виходила. Але почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. 

Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олину руку в свою, 

зморшкувату і маленьку, й сказала: 

– Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, 

немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепелиних яєчок, ні курячого 

крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правнучко, 

один-єдиний подарунок: сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в 

серці – щоб ти, моя квіточко, видужала й знову раділа ясному сонечкові. 

Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке 

Олине серце забилось частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. 

– Ось чого не вистачало Олі,– сказав дід Опанас.– Доброго слова. 

 

 



 

Додаток  Б 

«Вишивка» (з журналу) 

      Вишивка – вид народного декоративного мистецтва; орнаментальне або 

сюжетне зображення на тканині, шкірі, повсті, виконане різними ручними або 

машинними швами. 

      Основним матеріалом для вишивки є нитки (льняні, конопляні, бавовняні, 

шовкові, металеві та інші), в окремих випадках - різні, часом дорогі, матеріали 

(золото, срібло, самоцвіти, намистинки, бісер, блискітки, монети тощо). 

Вишивка застосовується для прикрашання одягу (жіночі блузи, чоловічі сорочки, 

корсетки, кептарі, кожухи, плаття тощо); речей побутового вжитку (рушники, 

скатерті тощо); інтер'єрів житлових і громадянських приміщень (декоративні 

панно)... 

Народна вишивка відзначається багатством і різноманітністю 

геометричних елементів, зображенням тварин і рослин. В Україні є близько 100 

видів і різноманітних технічних прийомів вишивання. Основні - мережання, 

вирізування, низь, гладь, хрестик та інші. Багатий колорит і складні геометричні 

узори, що часто заповнюють тло тканини, властиві вишивкам Галичини, 

Буковини, Закарпаття; рослинний орнамент червоного, чорного й синього 

кольорів, інколи в поєднанні із зображенням тварин, характерний для 

Полтавщини, Київщини, Чернігівщини... 

         Серед найвідоміших майстрів вишивки - заслужені майстри народної 

творчості України Г. Герасимович, П. Березовська, О. Василенко, а також Л. 

Вандальська, Г. Гринь, Г. Кравченко...  

 

 

 

 

 

 



 

Додаток В 

«Ворон» (з «Енциклопедії символів» Дженіфера Купера) 

Ворон величиною, як великий півень, – майже п’ятдесят сантиметрів. 

Гніздо будує на висоті від чотирьох до двадцяти п’яти метрів від землі. 

Тримаються птахи тільки парами. У кладці зазвичай від трьох до семи яєць. У 

квітні вилуплюються пташенята, а в травні вони вже можуть літати. 

Максимальна тривалість життя чорного ворона до сімдесяти п’яти років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


