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Чи вміють ваші вихованці домовлятися, гратися разом і спільними зусиллями виконувати поставлене завдання? З поданої статті ви дізнаєтеся, чому важливо плекати ці вміння змалку та як саме
варто це робити.

Фотоконк
у рс
“Наші діт
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УЧИТИ ВЗАЄМОДІЇ
ТРЕБА ЗМАЛКУ

Соціальний, науково-технічний прогрес, величезний потік інформації, павутиння соціальних мереж та багато інших
чинників сучасного життя безпосередньо відбиваються на
розвитку дітей. І не завжди позитивно. Діти третього тисячоліття здатні змалечку віртуозно
користуватися
комп’ютерною
технікою, але майже не вміють
вибудовувати “місточки” взаєморозуміння з іншими дітьми,
домовлятися, приймати спільні
виважені рішення, злагоджено
Ми — команда єдина,
працювати на позитивний реНіби дружна родина.
зультат і головне — отримувати
(Фото надіслала Альона Вальчик,
від цього задоволення.
ЗДО № 4 “Сонечко”, м. Пологи, Запорізька обл.)
Одна з причин такого стану
речей — недостатність досвіду живого спілкуприниження одне одного, кібербулінг) виходить
із дошкільного дитинства. Саме в цьому віці завання в родині, послаблення емоційного зв’язку
кладаються базові якості особистості й формуміж дитиною й батьками, збіднення змісту і форм
ються навички соціально прийнятної поведінки.
сімейного дозвілля, що породжує страх перед
комунікацією з іншими.
Кожен дорослий має розуміти: у сучасному суспільЗ моменту вступу дитини до закладу дошкільстві запорукою успіху людини є її вміння працювати
ної освіти вона разом зі своїми батьками стає
в колективі, знаходити шляхи розв’язання конфліктних
учасницею нової системи соціальних відносин.
ситуацій, сприймати і поважати думку інших і водноІ педагоги покликані донести до свідомості кожчас аргументовано відстоювати власну позицію.
ного з батьків важливість взаємодії і з дитиною,
Група в дитячому садку — перша модель сусі з вихователем.
пільства, у якій малюк поступово усвідомлює
Варто пояснити батькам, що коріння асоціальсвоє місце в системі відносин з іншими людьми.
ної поведінки підлітків (бійки, сварки, публічне
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“Дошкільне виховання”, “Палітра педагога” і “Джміль”
і отримуйте сучасні методичні й практичні матеріали весь 2020 рік

Для фахового зростання педагогів

z Ефективні освітні технології
z Кращий досвід
z Методичні рекомендації

Для співпраці з батьками

z Тренінги
z Родинні свята
z Інтерактивні заходи

Для цікавої роботи з дітьми

z Конспекти занять
z Добірки ігор і вправ
z Сценарії свят і розваг

БОНУС до кожного видання —
БЕЗОПЛАТНІ Е-ДОДАТКИ!
Î
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Î
Î
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Аудіозаписи
Картки до дидактичних ігор
Репродукції картин
Коректурні таблиці
Пам’ятки для батьків

Скануйте

Завантажуйте

Працюйте!
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