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Завершуємо цикл публікацій, присвячений методиці навчання дітей
аплікації. Авторка вже розкрила особливості поетапної систематичної роботи з дітьми раннього, молодшого дошкільного (“ДВ” № 4, 2021) та середнього дошкільного віку (“ДВ” № 7, 2021). В останній статті циклу увага зосереджена на завданнях, що стоять перед вихователями старших дошкільнят.

ЗАНЯТТЯ ЗІ СТАРШИМИ
ДОШКІЛЬНЯТАМИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
На шостому році життя діти вже мають досвід
наклеювання готових форм, користування в процесі роботи клеєм, пензлем, серветкою, опановують роботу з ножицями. Аплікації п’ятирічних
дошкільнят стають різноманітніші за змістом і за
способом зображення: вони можуть приклеїти готову маленьку частину, а основну вирізати
з більшого папірця, поділити папірець-заготовку
на кілька менших, обірвати краї папірця пучками
великого та вказівного пальців, заповнити дрібними шматочками відповідного кольору площу
намальованого силуету.
Рухи дітей стають більш координованими.
Особливого значення набуває уява, відкривається можливість самостійного розв’язання поставлених завдань. Діти продовжують опредмечувати форми (бачити в них знайомі предмети),
фантазують та змінюють їх. Старші дошкільники
впізнають і називають, а також використовують
у зображеннях круг, квадрат, прямокутник, трикутник, ознайомлюються з овалом та багатокутником, розпізнають і називають знайомі кольори
та відтінки. Для дитячих аплікацій використовуємо всі кольори спектра: червоний, оранжевий,
жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.
Навчаємо дітей розпізнавати та називати різні відтінки: жовто-зелений, блакитно-зелений,
жовто-коричневий, червоно-коричневий, фіолетово-синій, фіолетово-рожевий, біло-блакитний, жовто-білий, сіро-блакитний, сіро-зелений.
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 чимо вдивлятися в кольори, добирати ті, які
У
найкраще відповідатимуть тій чи іншій деталі
майбутнього зображення.
Розглядаючи обриси предметів, пропонуємо
поміркувати над тим, яка лінія розрізу найкраще
відповідатиме певному образу: чітка, рівна — для
зображення транспортних засобів та будинків;
м’яка, округла — для коліс, кульок, голів тварин
та ляльок; нерівні, пухнасті, хвилясті краї — для
пелюсток квітки, грудки снігу, поверхні води.
Дитяча уява стає більш стійкою, з’являється потреба спочатку побачити, запам’ятати предмет,
а потім уявити і відтворити його.
Рухи дітей у процесі роботи з ножицями стають більш точними, впевненими й злагодженими, оскільки підвищується зоровий контроль за
рухами пальців. Вихованці цього віку розуміють,
що таке цілий предмет, і можуть поділити його
на частини, порівняти їх за величиною, формою,
розташуванням (вище, нижче, на великій частині
чи біля неї, зверху чи знизу).
У старшому дошкільному віці слід показувати
лише нові способи розрізання чи вирізування,
приділити увагу етапам створення симетричних
предметів, вирізуванню двох однакових частин
(коліс, вікон) одночасно з одного папірця. Спосіб
відривання, розсічення країв папірця важливо
повільно показати кілька разів та допомогти дитині правильно пальцями обох рук тримати папірець, відриваючи краї. Як користуватися клеєм
та пензлем, краще запитати в дітей, уточнити
їхні знання, а не показувати. Перед наклеюванням дитина має обов’язково викласти вирізані
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