У ФОКУСІ: ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Робота з родиною

“Я РОЗМАЛЮЮ ЖИТТЯ”
Тренінг з використання арт-терапії для батьків дітей
з особливими освітніми потребами

Тетяна БАЗИЛІВСЬКА,
вчитель-дефектолог;
Оксана ГЕРМАНЮК,
вихователь, група дітей
зі складними комбінованими діагнозами,
ЗДО № 22 “Золота рибка”, м. Бердичів, Житомирська обл.

Свідоме залучення батьків до спільної з учи
телем-дефектологом та вихователем корекційно-розвивальної роботи дає змогу
значно оптимізувати її результат. У системі взаємодії з батьками, крім індивідуальних
консультацій та зборів, гідне місце можуть зайняти зустрічі, під час яких мами і тата
виконують різні тренінгові вправи в ігровій формі. Практика показує: саме такий вид
роботи допомагає їм навчитися правильно працювати зі своїми дітьми, сприяти їм у
соціалізації і виховувати гармонійну особистість.

М е т а. Дати батькам знання про арт-терапію як
метод розвитку творчих здібностей дітей. Розши
рити знання про використання нетрадиційних технік
малювання для створення композицій. Підвищува
ти рівень психолого-педагогічної культури батьків,
спонукати їх до самоаналізу. Сприяти зближенню
малят і батьків, сімей вихованців і дошкільного за
кладу.

йти власним шляхом і розповсюджувати радість
навколо себе. Як ви гадаєте, чи можна навчити
цього свою дитину? (Відповіді батьків). Сьогодні
ми пропонуємо вам опанувати різні нетрадиційні
техніки малювання.
Вправа-привітання
“Хочу вам представити…”

П о п е р е д н я р о б о т а. Анкетування батьків.
Оформлення виставки дитячих робіт. Виготовлення
запрошень, арт-буклетів для батьків. Створення ві
деопрезентації “Я малюю життя”.

Спочатку учасники пишуть на папері свої імена
і вставляють їх у бейджики, потім об’єднуються в пари.
Партнери розповідають одне одному про себе впродовж 3–5 хв. Відтак кожен представляє свого партнера
іншим учасникам групи.

М а т е р і а л: демонстраційний паперовий го
луб, кольорові пір’їнки, аркушики паперу, фломас
тери, кольорові картинки, клей, слайд-шоу “Ви
користання методів арт-терапії в роботі з дітьми”,
відеопрезентація “Я малюю життя”, дитячі малюнки,
арт-буклет “Чарівні перетворення”, паперові голуби
для кожного учасника, пісочний планшет, розчин
для малювання в техніці ебру, магніти, таця, папір,
фарби, іграшкові машинки, пензлики, вологі та сухі
серветки, мольберт, пульверизатор.

Вихователь. Перед вами макет голуба. Вибе
ріть пір’ячко, яке відповідає вашому емоційному
стану зараз, і прикріпіть до голуба. Жовтий ко
лір — ви почуваєтеся комфортно; блакитний —
проміжний стан між комфортом і дискомфортом,
фіолетовий — відчуваєте дискомфорт.

Хід тренінгу
Вихователь. Добрий день, шановні бать
ки! Деякі люди мають дивовижну здатність за
барвлювати своє життя в яскраві теплі кольори
щастя, створювати це щастя щодня, радісно
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Гра “Голуб настрою”

Батьки виконують завдання.

Учитель-дефектолог. Бути щасливим і ді
литися щастям з іншими вміє не кожен. Але на
вчити свого малюка натхненно проживати кожен
день свого життя, отримувати задоволення від
процесу творчості, від активності й творення —
під силу вам, люблячим батькам. Спонукаючи
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