ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Образотворчість

Гарнi картинки
малюють чаїнки
Майстер-клас для дітей і педагогів
Наталя УГОРСЬКА,
вихователька, ЗДО № 9, м. Чернівці

Використання нетрадиційних технік образотворчості в роботі
з дошкільнятами має безліч переваг. По-перше, головна увага приділяється процесу творчості, а не результату, що дає відчуття успіху
кожній дитині. По-друге, у малят розвиваються уява та креативне мислення. По-третє,
створюючи картини з ужитих речей, ми реалізуємо ідеї освіти для сталого розвитку.
Пропонуємо приклад роботи з цікавим “художнім” матеріалом — чайною заваркою.

Щ

е з найдавніших часів люди при
крашали свої оселі картинами.
Починаючи з малюнків на стінах печер
і до сьогодення, коли однаково легко
придбати полотно іменитого художника чи твір-штамповку, випущену мільйонним накладом.
У роботі з дошкільнятами та їхніми батьками намагаюся пропагувати
ідею, що вироби, створені власноруч,
надають нашим домівкам неповторності, зберігають приємні спогади про
спільну діяльність, а ще сприяють естетичному розвитку малят.
Сучасні арткрамниці пропонують
безліч матеріалів для творчості. Проте на кожному із занять з малюками
я раджу їм озирнутися довкола і побачити, як знайдені на вулиці камінчики чи прутики або ж тканину від старого платтячка чи нитки
зі светрика, з якого ми вже виросли, можна ви
користати для створення ексклюзивного виробу.

З одного боку, ми не витрачаємо гроші на прикраси, тобто заощаджуємо, зміцнюючи бюджет
сім’ї, а з іншого, якщо систематично підводити
дітей до усвідомлення того, що варто давати речам та предметам друге життя, у майбутньому
ми отримаємо покоління свідомих, економічно
і екологічно освічених громадян України.
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Що за диво-деревинка!
Замість стовбура — чаїнки.
(Це та наступні фото надані авторкою)

Це особливо актуально в наш час, коли в дошкільних закладах приділяється велика увага
економічному вихованню.
Крім того така робота розвиває фантазію, креативність, дрібну моторику малят.
У своєму майстер-класі я покажу, як можна використати чайну заварку для створення
картин. Зазначу: цей матеріал натуральний,
екологічно чистий, гігієнічний (пам’ятаймо, що
він проходить обробку окропом). Та найголовніше — він доступний кожному вихователю,
і не має значення, де той живе — у мегаполісі
чи в невеличкому селі. Варто тільки заздалегідь
зробити заготовки.
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НАЙВИГІДНІШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТ ОДРАЗУ НА ВЕСЬ РІК:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть зручний варіант передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

