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Свята в дитячому садку нерідко нагадують формальні “шоу для батьків”, що давно не тішать ані учасників, ані глядачів. Давно на часі змінити підхід — відійти від жорстких сценаріїв, додати інтерактиву та імпровізації. Варіантів і творчих ідей безліч! Саме про це розповідають авторки.

ДИТЯЧЕ СВЯТО МАЄ СТАТИ… СВЯТОМ!
Дитяче свято — що це для малят? Очікування
казки, зустріч із цікавими персонажами, сюрпризи, захопливі ігри і поряд найближчі люди —
тато, мама й виховательки. Саме таким має бути
свято в малюків. Але що ми спостерігаємо нині
в більшості садочків? Жорсткий сценарій, згідно
з яким діти промовляють свої слова в чітко визначеній послідовності, заздалегідь “вимуштрувані”
таночки, нескінченні репетиції в групі з виховательками і генеральні в музичній залі.
Як гадаєте, чи цікаво це малятам? Для кого
ми стараємося? Наша мета — прозвітувати про
виконану роботу? Показати батькам шоу? Звідки візьметься в дитини радісне очікування свята,
якщо вона знає сценарій наперед, до найменших
деталей? Коли музичний керівник нарешті буде
займатися музичним розвитком малюків задля
свого та їхнього задоволення, а не “гнати” репертуар від одного свята до іншого, почуваючись при
цьому “вижатим лимоном”?

ВАРІАНТИ Є!
Вважаємо, варто відмовитися від застарілої
моделі проведення свят, шукати інші форми.
Починати, напевно, треба з батьків, запитавши, чи їм справді цікаво заради чотирьох рядків
віршика власної дитини вислуховувати ще тридцять? Чи не краще допомогти вихователям створити для малюків справжнє свято, разом веселитися, грати, музикувати, танцювати?
Отримати задоволення від свята батьки можуть, тіль
ки ставши учасниками святкового дійства, проживши
разом з дітьми всі його казкові події, а не сидячи на
стільцях у ролі глядачів.
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Це можуть бути квести, тімбілдінги, віртуальні подорожі, музичні казки, свята-дослідження пізнавального змісту, фести тощо.
Замінити традиційний монтаж може музична
казка, у якій малюки — і батьки теж! — виступають як актори. Можна провести свято, під час
якого вони разом “мандрують” і опиняються в різних ситуаціях, де беруть на себе певні ролі. При
цьому варто використовувати тільки елементи
костюмів, які легко знімаються і замінюються іншими (вушка, ковпачки, рукавички, різні
атрибути). Вибір, звісно, за батьками, але використання замість недешевих костюмів їх окремих
елементів, бажано виготовлених удома разом
з дитиною, економить кошти і зближує родини.
А вивчені вірші можна продекламувати на
літературних вечорах, присвячених творчості
окремих митців, народній поезії, певній порі року
тощо. Причому малюкам буде цікаво не лише самим виступати, а й послухати маму чи тата. Діти
разом з батьками можуть озвучити віршики за
допомогою музичних інструментів, інсценізувати,
розподіливши між собою ролі.
Завчені складні таночки мають поступитися
місцем пластичній імпровізації, веселим руханкам, флешмобам, перформансу, вуличним
танцям, дитячій дискотеці, що дарують задоволення. Але ці види рухової діяльності передбачають набуття дітьми певного досвіду, тому
треба навчити їх відповідних танцювальних рухів,
сформувати вміння застосовувати їх у таночках
та імпровізаціях. (Є діти, які готові до тривалого
вивчення складних хореографічних композицій,
але це радше має бути гуртковою роботою за
бажанням, що здійснюється під керівництвом
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співпраця з батьками
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ДИТЯЧЕ СВЯТО:

У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

“Джміль” № 1: ОДЯГ ТА МОДА
Бесіда за сюжетною картиною “В ательє”
Майстер-класи: створюємо одяг та килимок для ляльок
Оповідки, які мотивують дітей бути охайними
Англійська пісенька-вдягалочка про зимовий одяг
Інсценівка в театрі рук за віршами Наталі Забіли
та Анатолія Бортняка
 Творче завдання з наліпками “Рушничок у таврійському стилі”
 Віршовані загадки-метаграми






* Ціна за умови придбання
на групу — від 5 примірників.
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Комплекси ранкової гімнастики для дітей раннього віку
Заняття для дітей різних дошкільних груп
Фізкультхвилинки до занять з математики
Система роботи зі скелелазіння
Квест для інструкторів із фізкультури
* Без урахування
Фізкультурна розвага
вартості пересилання
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Скануйте QR-коди на сторінках журналів
і завантажуйте матеріали для роботи:

ü картки до дидактичних ігор ü пам’ятки ü репродукції картин ü фонограми тощо.
Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua
Замовляйте випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22
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