ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Художня література
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Сучасні книжки для ді ей:
обираймо відповідально
Олена ХАРТМАН, канд. психол. наук,
старша наукова співробітниця
лабораторії психології дошкільника,
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Журнал “Дошкільне виховання” підтримав всеукра
їнську акцію з популяризації сучасної української літератури
#ЖивіПисьменники, привернувши увагу суспільства до сфери дошкільної освіти. Разом з Українським інститутом книги та
командою професіоналів — літературознавців, науковців та педагогів-практиків —
було створено унікальний посібник “#Живі письменники: дошкілля”, у якому презентовано 10 сучасних книжок для дітей 3–6 років, методичні рекомендації та практичні матеріали для роботи за ними. Долучайтеся до популяризації
української книжки! І розпочніть з оновлення книжкового куточка. Як правильно
обирати видання для дітей, розповідає психологиня.

А

сортимент сучасної художної літератури для
дітей дошкільного віку доволі широкий.
Яск раві, великі й малі, із секретиками та наліпками, розвивальні, пригодницькі, казкові,
енциклопедичні, для хлопчиків і для дівчаток,
для допитливих, для маленьких художників,
для навчання читання, для підготовки до школи… всього не злічити! Розмаїття жанрів, способів виконання та оформлення нікого не залишає байдужим — їх одразу хочеться взяти
до рук. Та постає питання: яку саме? Як обрати
книжку, що відповідає віковим можливостям
сприйняття дитини, таку, що захопить малюка,
приверне його увагу, зацікавить, спонукає до
пізнання, роздумів, мрій, фантазування? Спробуємо це з’ясувати.
Одразу визначимось із наступною позицією:
у дитячої книжки є один-єдиний спосіб потрапити до рук дитини — через дорослого. Тому саме
від нас із вами, освітян та батьків, залежить, чи
з’явиться в полі життєдіяльності дитини це джерело розвивального впливу. Яким воно буде?
Формальним, номінальним: “Так, у нас є дитячі
книжки! Багато. Нові. Сучасні. Он там стоять…”.
Чи дієвим, практичним — коли дитина набуває
реальний досвід взаємодії з книжкою? Але про
це трохи згодом. Спочатку треба обрати книжку
для дитини.
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Якісне друкарське виконання
Досвідчені книголюби ведуть нескінченні дискусії: яка книжка краща — паперова чи електронна? Так, завдяки розвитку науки і техніки,
наявності сучасних електронних пристроїв, програмного забезпечення, цифрових рішень для
індивідуальних налаштувань оформлення тексту
для кожної людини існує багато способів ознайомлення зі змістом художніх творів. Однак для
дитини дошкільного віку вибір однозначний —
віддрукована (паперова) дитяча книжка.
А тому перший критерій вибору сучасної художньої книжки для дошкільників — її друкарське
виконання. Зверніть увагу на такі моменти. Розмір, формат, вага, щільність паперу мають бути
такими, щоб дитина відповідного віку фізично
була здатна втримати книжку в руках, гортати
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?
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