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Як активізувати дитячу креативність, збагатити ігрову діяльність
і розширити освітній простір без зайвих витрат? Радимо скористатися досвідом американських колег, які успішно використовують
теорію “вільних матеріалів” для різнобічного розвитку малюків.

“Вільні матеріали” — різноманітні доступні
дрібнички, невеликі однорідні предмети, наявні
в довкіллі у великій кількості; природні й побутові матеріали, які можна використовувати в різні способи. Це ґудзики, стрічки, намистинки,
мушлі, камінці, корки від пляшок, шишки, жолуді
тощо.
Що більше в освітньому просторі “відкритих”,
“вільних” матеріалів, то більше можливостей для
взаємодії з ними. Що більше способів їх використання можна придумати, то корисніші вони для
розвитку дитини.

ГРА, ЩО НАДИХАЄ
ТЕОРІЯ АРХІТЕКТОРА
НІКОЛСОНА
Теорію “вільних матеріалів” (англ. loose
parts — “вільні частини”) створив архітектор Симон Ніколсон у 1972 році, коли розмірковував над
розвитком креативності. Його визначення цього
поняття доволі незвичне:

Цікавими ідеями щодо втілення теорії “вільних
матеріалів” в освітній процес закладів дошкільної
освіти поділилися американські педагоги з  Калі
форніїЛіза Делі, магістр гуманітарних наук, професор ЕСE (Early Childhood Education — освіта дітей від народження до 8 років) з коледжу Folsom
Lake (м. Фолсом), та Міріам Белогловськи, магістр гуманітарних наук, професор ЕСЕ з коледжу
Cosumnes River (м. Сакраменто). Своє бачення

“Креативність — це гра зі статичними і змінними частинами навколишнього світу, в ході якої
ставляться експерименти, робляться відкриття
і створюються нові концепції”.
Змінними, вільними частинами (матеріалами)
він називає всі нестатичні (незакріплені) елементи довкілля, які можна змінювати, урізноманітнювати, з якими можна взаємодіяти.
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вони представили у книжці “Loose parts. Inspiring
play in young children” (2015). Пропонуємо ознайомитися з її основними положеннями.
Ми часто спостерігаємо, як діти годинами граються з простими матеріалами, як-от коробки,
камінці, мушлі, палички, пісок чи вода. Малюки
віддають перевагу грі, яка задовольняє їхню допитливість і дає свободу уяві та креативності. Ми
віримо, що один із кращих шляхів стимулювання
природної допитливості малят — наповнити їхнє
ігрове середовище широким розмаїттям предметів і речовин, які ми називаємо “вільними матеріалами”.

Як зберігати “вільні матер

іали”

99
Посорт увати (най
краще разом з діт
ь
ми) за певним пр
инципом: кольор
ом
,
типом, величиною
тощо.
99
Ск ласти у прозор
і контейнери, коши
ки, ящички, що за
криваються.
99
Тримати на видн
оті, забезпечивши
ма лятам вільний
дост уп до них.

Граючи з “вільними матеріалами”, діти можуть їх переносити, складати, змінювати, викладати, рівняти, забирати, комбінувати з іншими предметами чи іграшками.
Малята можуть перетворювати їх на що забажають: камінь може стати персонажем казки чи
гри, жолудь — інгредієнтом уявного супу, відріз
тканини — накриттям для халабуди.
Ці об’єкти стимулюють дітей до спілкування і взаємодії, заохочують до об’єднання і гру
пової роботи. Інакше кажучи, “вільні мате
ріа ли” допомагають формувати соціальну
компетентність, оскільки підтримують креа
тивність й інноваційність. Сьогодні ці навички
дуже цінні в дорослому житті.
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ПЕРЕВАГИ
“ВІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ”
✔ Привабливiсть
Малят мов магнітом тягне до різних природних об’єктів, таких як
шишки, камінці, палиці. Вони спостерігають за ними у довкіллі, обстежують і випробовують їх у грі. Наприклад, Ділан спостерігав, як падають
з дерева крилатки клена і літають
у повітрі, ніби літачки. Потім кидав
їх із верхнього щабля драбинки і дивився, як вони, кружляючи, опускаються на землю. А після обіду встромив їх як свічки у “торт” із піску.

✔Вiдкритiсть
Такі дрібнички можна використовувати в незліченну кількість способів.
Шарф, наприклад, може бути ковдрочкою для ляльки, платформою
для пікніка, ставком для риби чи дахом для фортеці. Тож дитяча фантазія
нічим не обмежена.

✔ Мобiльнiсть
Під час ігор діти легко можуть переносити “вільні матеріали” з одного
осередку в інший. Наприклад, Мередіт може взяти жолуді, що зберігаються в осередку природи, аби “погодувати” ними своє уявне цуценя
в ігровому центрі.

✔ Економiчна й екологiчна
доцiльнiсть
Такі матеріали не потрібно купувати. До того ж вони спонукають і дітей,
і батьків, і педагогів до повторного
використання речей, їх оновлення чи
переробки.

РОЗВИВАЛЬНІ
МОЖЛИВОСТІ
✔ Створення умов
для активного навчання
Доступні природні та побутові матеріали заохочують дітей обстежувати
найближче довкілля. Під час маніпуляцій з ними малята активно здобувають знання про світ на основі власного
досвіду.

✔ Розвиток критичного
мислення
Граючи з різним дріб’язком, діти досліджують, аналізують, висувають гіпотези, перевіряють їх і роблять висновки,
шукають різні шляхи для розв’язання повсякденних завдань. Саме цим займалися Мік, Вільям і Джо, коли побачили
картонні трубки, мармурові кульки й тенісні м’ячики, що їх педагоги залишили як
провокацію в осередку конструювання.
Поміркувавши над тим, що можна робити з цими матеріалами, і випробувавши
кілька своїх ідей, хлопчики використали
картонні трубки і блоки конструктора,
щоб зробити жолобки і нахилені доріжки.
Потім пускали по них мармурові кульки
й тенісні м’ячики, перевіряючи, які з них
краще скочуються.

✔ Розвиток дивергентного
та креативного мислення
Завдяки відкритості матеріалів діти
вчаться шукати різні варіанти взаємодії
з одним і тим самим предметом, різні
способи його використання. Так, наприклад, картонна коробка може стати в грі
й роботом, і кошиком для повітряної кулі,
й гоночним автомобілем, і будиночком,
і столиком…

✔ Фiзичний розвиток
Різні види рухової активності з використанням “вільних матеріалів” допомагають дітям розвивати впевненість
у своїх фізичних можливостях. Наприклад, вони можуть крокувати по пеньках, стрибати, балансувати на них. Усілякі дрібнички, такі як мушлі, камінці,
корки, палички, допомагають розвивати
дрібну моторику і координацію рухів рук
та очей.
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

11

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Педагогіка у світі

✔ Соцiально-емоцiйний
розвиток
Як уже зазначалося вище, ігри
з “вільними матеріалами” спонукають малят до взаємодії та налагодження соціальних контактів.
Це підтвердив проведений експеримент. Одне приміщення педагоги облашт ували типовим ігровим
обладнанням — конструкціями
для лазіння, ігровим будиночком,
триколісними велосипедами, і залишили в ньому вдосталь вільного простору. Багато дітей просто
хаотично бігали там, не долучаючись до жодної діяльності, а якщо
й починали чимось займатися, це
тривало недовго.
Інше середовище наповнили
різними природними і побутовими матеріалами. Якість гри була
зовсім іншою. Діти гуртувалися, щоб разом будувати фортеці
з пальмового листя, робити огорожі з кори евкаліпта. Простір
бринів дитячим сміхом, пропозиціями ділитися, запрошеннями до
гри. Педагоги ж проводили лише
значущі бесіди з вихованцями
і підтримували гру.

✔ Iнтелектуальний
розвиток
Під час ігор з “вільними матеріалами” важливіше те, як діти
вчаться, ніж те, що вони вчать.
У процесі такої діяльності в них
розвиваються мислення, мовлення,
навички
класифікації,
лічби, орієнтування в просторі,
вміння презентувати свої ідеї та
розв’язувати проблеми.
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

ВІДПОВІДНІСТЬ
 СВІТНІЙ ПРОГРАМІ
О
Американські заклади дошкільної
освіти реалізують завдання Курикулуму (щось на кшталт Державного
стандарту в Україні). Так називають
формалізований пакет курсів та їхній
зміст, запропонований і затверджений
навчальними інституціями як необхідний для успішної освіти дітей. У цьому
Курикулумі є такі освітні розділи: “Математика”, “Наука”, “Ігрова діяльність”,
“Мовлення і грамотність”, “Мистецтво”,
“Сенсорика”, “Рух і музика”. Нижче покажемо, як використання “вільних матеріалів” допомагає реалізовувати завдання цих розділів.

✔ Математика
Діти опановують первинні математичні навички, формують уявлення про
поняття “число”, коли маніпулюють
з різними дрібничками, як-от намистинки чи кришечки від пляшок: сортують, класифікують, комбінують, розподіляють на групи, лічать їх. Поняття
“міра” дошкільнята засвоюють, граючи
з чашками, склянками, лійками, ситами. Крім того, у процесі такої діяльності
в них розвивається логічне мислення.

✔ Наука
Експериментуючи з картонними коробками, трубами, пляшками, дошкільнята перевіряють різні припущення,
досліджують вагу, текстуру матеріалів,
відстань. Вивчають рух, коли кидають,
зупиняють, котять, змінюють траєкторію руху різних предметів. Видають
різні звуки за допомогою металевих
консервних банок, кокосової шкаралупи, бамбукових паличок, картонних
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розвивається, коли вони досліджують такі матеріали як трава, шишки, засушені листочки
й квіти, какао-боби тощо.

✔ Рух i музика

трубок чи камінців. Перевіряють, чи притягує магніт метал,
дерево, пластик. Таким чином
діти пізнають, як улаштований світ неживої природи, які
взаємозв’язки і закономірності
діють у ньому.

✔ Iгрова дiяльнiсть
Побутові й природні матеріали дають дітям можливість
втілити в життя свої фантазії,
застосовувати в реальних ситуаціях повсякденного життя набуті знання і досвід. Так, камінці
стають доріжками і будиночками для іграшкових тваринок та
ляльок; а гілки дерев — опорами для уявних вогнищ, на яких
смажать уявний зефір.

✔ Мовлення i грамотнiсть

викладають на піску з камінців
різні зображення, ніби мозаїку, симетрично підпирають дощечками будиночок, роблячи
загорожу, викладають шишки
спіральками.

✔ Сенсорика
Дошкільнята пізнають нав
колишній світ за допомогою
відчуттів. Коли діти грають
з водою чи рідкими речовинами, то дізнаються про звук,
який видає рідина, коли тече,
про наповнення пляшки, про
створення бульбашок. Діти
обстежують предмети на дотик і визначають їхні сенсорні
властивості: тверді, гладенькі,
колючі, мокрі, пухнасті, м’які,
шорсткі. Нюховий аналізатор

Шарфи, обручі чудово мотивують дітей до рухової діяльності та імпровізації. Музичний
розвиток відбувається, коли
діти перевіряють, які звуки можуть видавати різні предмети.
Діти розвивають чуття ритму, використовуючи різні “барабанні палички” (бамбукові,
дерев’яні, металеві, пластикові) та “барабани” (каструлі, консервні банки, пластикові бутлі,
пеньки тощо).

** *

Сподіваємося, що подані
ідеї надихнуть вас, пробудять
вашу креативність і допоможуть збагатити освітній простір дитсадка. Будьте впевнені: природні та побутові
матеріали стануть приємною
несподіванкою для ваших вихованців, і малята не раз здивують вас оригінальними підходами до їх використання та
високою мотивацією до гри,
дослідження й пізнання. 

Маніпулюючи з різними речами, діти описують свої дії, співвідносять із тим, про що читали
в книжках, вигадують власні історії, вживають у мовленні нові
слова, аби описати зроблені
конструкції. Таким чином малята
покращують свою пам’ять, формують граматично правильне
мовлення, збагачують словник.

✔ Мистецтво
Діти часто виражають свої
думки і почуття у творчій діяльності. Додавши до мистецького осередку “вільні матеріали”, можна стимулювати
розвиток креативності, адже
вони “запрошують” дошкільнят малювати, ліпити, робити
колажі, досліджувати. І малята
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

Фото Джени Делі з книжки “Loose parts. Inspiring play in young children” (2015)
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