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Аплікація — традиційний і на перший погляд добре знайомий педагогам
вид художньо-продуктивної діяльності дошкільнят. Та чи використовуємо
ми її розвивальний потенціал повною мірою? Адже він дуже широкий: від
розвитку дрібної моторики, уваги, окоміру до формування математичних
і просторових уявлень, чуття пропорцій і композиції, від плекання естетичного смаку до творчого самовиявлення особистості. Пропонуємо поради із введення
дітей у світ аплікації від фахівчині з багаторічним стажем.

А

плікація — один із видів художньо-продуктивної діяльності, доступний дітям із раннього віку.

Аплікація (від латинського application — “прикладання”) — вирізування, накладання різних форм
та закріплення їх на основі, що є тлом зображення. Для цього виду образотворчості характерні
силуетне площинне зображення і незмішування
барв (поєднання однорідних за кольором плям
без відтінків). Як матеріал для аплікації використовують папір, шкіру, тканину, хутро, солому, листя
рослин, пелюстки квітів, вату, пух, пір’я тощо.
Малятам пропонують створювати предметні,
декоративні, сюжетні композиції з паперу. Цей
матеріал добре знайомий дітям, доступний і цікавий. Він приваблює розмаїттям кольорів, приємний на дотик (м’який, гладенький, шорсткий,
слизький, легко мнеться та згинається). Малечі
цікаво пересувати папірці, шарудіти ними, згинати, розривати, різати.
Ознайомлювати дітей з аплікацією розпочинаємо з третього року життя і продовжуємо роботу
в кожній віковій групі.

З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку
рекомендовано проводити одне заняття з аплікації на 2 тижні (20 занять за рік).
Тематику занять педагог визначає залежно
від сезону, особливостей природного довкілля,
інтересів дітей. Теми можуть бути різні, головне,
щоб вони були доступні, зрозумілі, цікаві малятам і сприяли реалізації освітніх завдань.
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Обов’язковою умовою занять із наймолодшими є ігровий характер.

Викладання готових форм
Ознайомлення дітей раннього віку з аплікацією починається з викладання готових форм
без наклеювання. Для малят це своєрідна гра
(“Прибігли цуценята до мами собачки”, “Кошенята бавляться з мамою кицькою”). Поступово діти
вчаться складати предмети з двох-трьох частин (грибочок, лопатку).
У процесі заняття-забави вони навчаються називати і використовувати кольори: червоний,
жовтий, зелений, синій, білий, чорний — та розрізняти форми: круг, квадрат, трикутник. У цей
період, підготовчий до складнішої аплікації (з наклеюванням, а пізніше й вирізуванням), важливо
сформувати в дітей інтерес до такої діяльності,
бажання викласти з кількох деталей предмет,
упізнати і назвати його.
Поза заняттями вихователька ознайомлює
малят із формою, кольором, величиною. Під час
дидактичних ігор, забав вони дізнаються, що
м’яч круглий, сніговик складається з округлих
снігових куль, колеса у візка теж круглі. Можна
використовувати й інші форми, опредмечуючи
їх (трапеція — дах, намет; трикутник — дах, гірка,
шматок піци; овал — яйце).
Діючи з предметами, різними за величиною та
формою, діти вчаться бачити, називати, знаходити великі, малі, ще менші частини предметів (сніговик складається з трьох куль — великої, меншої
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Комплект “ДВ”, “ПП”, “Джміль” —
дієва допомога кожному педагогу
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