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ЧИТАННЯ З ПРОДОВЖЕННЯМ,
або “Філософські години” з дітьми
Інна КОНДРАТЕЦЬ, канд. пед. наук,
старша викладачка кафедри дошкільної освіти,
Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

Аби зацікавити дітей читанням, варто змінити традиційний підхід
додати емоцій, зв’язку з реальним життям, спільних роздумів і жвавих обговорень! Так, в освітній програмі “Дитина” (2020) запропоновано вводити
“філософські години” — ознайомлення дітей із великими за обсягом літературними творами з подальшим обговоренням сюжету та особливостей поведінки

Допоки книжка сприйматиметься виключно як джерело інформації й засіб розвит
ку розуму та навчання, вона програватиме
комп’ютеру і телевізору.

✓ Змінюємо акценти у сприйнятті книжки
✓ Як планувати і коли проводити “філософські
години”

Пропонуємо дещо змінити акценти в ніби
знайомій темі.
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НАВІЩО ЧИТАТИ ДІТЯМ:
ЗМІНЮЄМО АКЦЕНТИ
Напевно, усі ми пам’ятаємо з дитинства щасливі миті, коли поринали з головою в різні книжкові історії й відчували блаженство зупиненого
часу; заспокійливу присутність мами чи тата поряд із казкою; радість і майже нестримний захват
відкриття літературного і, як наслідок, величезного реального світу.
Навіщо читати дітям, і що вони від цього
отримують? На це запитання кожне покоління
відповідає традиційно й водночас по-своєму.
Результати недавнього студентського мінідослідження, у якому вивчалися мотиви читання сучасних дітей, показали, що у відповідях малят
утілюються вже засвоєні навіяні дорослими патерни: “для того, щоби бути розумними”; “щоби
гарно вчитися в школі”; “щоб усе знати”.

яц

✓ Лайфхаки з організації “філософських годин”
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✓ Розробки бесід із дошкільнятами

их

✓ Методи і прийоми роботи з дітьми за літературними творами

за

ЧИТАЙТЕ У СТАТТІ

персонажів. Як саме “працює” нова форма роботи, дізнаєтеся з публікації.
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Переконані: поки дорослі не визначаться
з тим, яке місце займає читання в їхньому власному житті та картині світу, годі й думати про
прищеплення інтересу до книжки дітям.

ЧИТАТИ ДАЛІ

11

художня література

розвиток мислення

до сприйняття книжки головним чином як джерела знань. Спробуйте

ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ

ПАПЕРОВІ

✔ 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?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata
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