ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Художня література

Знайомтеся: персонажі
сучасних дитячих книжок
ТЕ
ЧИТАЙ КЕ!
НСЬ
УКРАЇ

Анна ТРЕТЯК,
методистка, НЦ “Мала академія наук України”,
літературознавчиня, критикиня дитячої літератури,
головна редакторка Простору української дитячої книги BaraBooka

Сучасні діти потребують сучасних казкових героїв, якими можна
захоплюватися, яких хочеться наслідувати і разом з якими кортить
поринути в казкові пригоди. Цибуліно, Буратіно, Чебурашка та інші,
що їх педагоги досі використовують як “гостей” на заняттях і святах, не знаходять емоційного відгуку в дошкільнят. Їхнє місце займають персонажі мультфільмів, здебільшого
іноземних, і не завжди вони є носіями тих цінностей, які ми прагнемо закладати в малечі.
І теперна свята до нас уже приходять смішарики, люди-павуки, губки боби…
Водночас нині в Україні видається доволі багато якісної дитячої літератури. Її персонажі близькі та зрозумілі нашим дітям. Запрошуємо познайомитися з ними!

В

икористання сучасної української літератури для дітей у закладах дошкільної освіти
не має обмежуватись епізодичним читанням.
Потенціал цих книжок значно ширший — адже
завдяки їм можна не лише зайняти малюків, а й
провести заняття, свято чи розвагу.
Сучасні видання мають привабливий вигляд,
та що важливіше — їхні теми актуальні для нинішнього покоління дітей. На сторінках цих книжок Колько Колючка та Кося Вухань перемагають
власні страхи, чарівні туконі, вуйко
Йой та водяничок Хлюсь дбають
про довкілля, а іграшковий ведмедик Михлик разом зі своїм юним
власником відвідує лікарку і вирушає на море. А ще там є улюбленці
дітей — роботи та котики, які, втім,
також мають розв’язувати проблеми, знайомі дошкільнятам. Важливо також те, що кожен зі згаданих
персонажів має яскравий візуальний образ та особливий характер.
І це зумовить ефект радісного
впізнавання, коли маленькі шанувальники книжок зустрінуть відомого їм персонажа вживу — на занятті чи дитячому святі.
На прикладі десяти книжкових персонажів я покажу, як можна і варто вводити сучасну
українськ у літературу в коло дитячого читання.
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КОСМІЧНИЙ МІКРОБОТ
Чаклун, “Мікробот”, “Мікробот і Га
¨ Олег
лактичний Пірат”, “Мікробот і Кам’яний
Дракон”, “Мікробот і Той, кого нема”
(“Фонтан казок”, 2016–2018).
Мікробот — це маленький робот, прибулець із
космосу, винахідник і жартівник, добрий друг Пітера й Амелії. Понад усе Мікробот полюбляє жартувати і грати у хованки, а ще успішно допомагає
дітям розплутувати всілякі таємниці.
Цей персонаж має сподобатися хлопчикам і дівчаткам, які
захоплюються винахідництвом
і конструкторами, пригодами
й загадками.
Мікробот — персонаж сучасний, він пов’язує світ літературний зі світом технологій, супергероїв і мультиків (адже ілюстрації
до нього створено в дусі анімації). Робот хоч і маленький, проте володіє суперсилами й може
будь-що полагодити. Він ніколи
не впадає у відчай, натомість завжди шукає вихід із ситуації. Така рольова модель — однозначно позитивний приклад для дітлахів.
У книжках цієї серії є також кольорові роботи, які
стають значно потужнішими, коли об’єднуються
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ПЕРЕДПЛАТІТЬ КОМПЛЕКТ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть свій варіант вигідної передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

