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Актуальні проблеми
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Чому сучасні діти не проявляють природного інтересу до книжок і не відчувають потреби в них? Як можна це змінити? Чому традиційні методики роботи з літературними творами більше не
ефективні? Які прийоми і форми роботи варто використовувати сучасному
вихователю, аби діти з нетерпінням чекали “хвилинок читання”? Свої мірку-

ЧИТАЙТЕ У СТАТТІ

вання із цих нагальних питань та дієві практичні поради пропонують учені.

✓ Як змінилися дитячі книжки і методики
роботи за ними?
✓ Новітні технології, методи та прийоми
опрацювання художніх творів
✓ Форми партнерської співпраці
з батьками
КНИЖКА В ЖИТТІ
СУЧАСНИХ МАЛЮКІВ

Однa з найвідчутніших змін у житті людини
й суспільства загалом у ХХІ столітті пов’язана зі
зміною ролі та місця, взагалі присутності в ньому
книжки. Адже втрата потреби в читанні в межах
одного покоління (а ця тенденція охоплює вже
кілька поколінь поспіль) веде до зниження рівня освіченості, культури, послаблення духовних
зв’язків між дорослими й дітьми. Тому виховання
в дітей потреби в книжці, у читанні — не лише
освітянська проблема, а й пріоритетне завдання
всього суспільства.
Перш ніж міркувати над конкретними шляхами розв’язання цього завдання, пропонуємо
визначити ключові чинники, які слід брати до
уваги.
© “Дошкільне виховання”, 2022, № 1

Книжка входить у життя
дитини через дорослих
На жаль, знецінення книжки вже позначилося на кількох поколіннях. Тож сучасних малюків
усе частіше виховують дорослі, які не знають
віршів і казок, не знайомі з фольклором — віковою мудрістю народу, не орієнтуються в сучасному колі дитячого читання. І тут самими наріканнями ситуації не виправиш. Аби впливати на
читацькі інтереси дітей, суспільство передусім
має потурбуватися про формування читацької
культури його дорослої частини.

Дошкільним закладам можна рекомендувати організацію літературних клубів
для батьків та дітей (у будь-якому колективі
знайдеться кілька книголюбів) із різними формами діяльності, як-от: коментоване читання,
виразне декламування, створення ілюстрацій до
текстів, виготовлення спільно з дітьми лепбуків,
підготовка театралізацій на основі літературних
творів тощо.
Змінюється світ ―
змінюються й книжки
Книжка розвивалася разом із людською цивілізацією, пройшовши шлях від кам’яних
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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

або на пошті
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!
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