
Щоб виростити особистість, здатну розв’язувати 

будь-які життєві проблеми як цікаві творчі завдання, 

необхідні спеціальні засоби. Такі, що дадуть дітям можливість вільно задовольняти 

природну допитливість і досліджувати навколишній світ. Саме до таких засобів нале-

жать “вільні матеріали”, про які розповідала на сторінках журналу докторка педагогіч-

них наук Наталія Гавриш (див. “ДВ”, 2019, № 6). Особливості їх застосування в роботі з 

дошкільнятами розкривають педагоги-практики.

“Вільні матеріали” 
на музичному занятті

“ТЕОРІЯ ВІЛЬНИХ  
МАТЕРІАЛІВ” І РОЗВИТОК 

КРЕАТИВНОСТІ

У сучасному світі дуже важливо вміти не тіль-
ки засвоювати певні знання, а й оперувати ними, 
застосовувати їх для розв’язання життєвих та 
професійних проблем, мислити креативно і не-
ординарно. Основи цієї здатності слід закладати 
з дошкільного віку, навчаючи дітей розв’язувати 
суперечності, застосовувати системний підхід, 
тобто бачити навколишній світ у взаємозв’язку 
всіх його елементів, знаходити ресурси для твор-
чого виконання завдань. 

На досягнення цих необхідних для життя в су-
часному світі результатів спрямована “теорія 
вільних матеріалів”, яку розробив у 1972 році ар-
хітектор Симон Ніколсон. 

Леся МАЦЕПЛЮК,
музична керівниця;

Наталія ШУТИЛЬОВА,
вихователька,
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“Вільні матеріали” — різноманітні доступні пред-

мети, наявні в довкіллі у великій кількості: ґудзи-

ки, стрічки, намистинки, мушлі, камінці, корки від 

 пляшок, шишки, жолуді, помпони, палички тощо, — 

які можна використовувати в різні способи. 

Надаючи дітям можливість експериментувати 
з різноманітними та доступними матеріалами, 
ми допомагаємо їм самостійно відкривати нове 
в цікавий неординарний спосіб. Завдяки такому 
навчанню дитина міцно засвоює нові знання, стає 
ерудованою, креативною, розумною, гармонійно 
розвивається. 

Важливу роль у розвитку мислення відіграє 
мовлення. Завдяки вільній діяльності з різними 
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами? 

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті? 

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Збираєте  власну бібліотечку,
 упорядковуючи випуски за темами?

✔ Використовуєте малюнки
та наліпки в роботі з дітьми?
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Усе, як ви звикли,

тільки онлайн!
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