У ФОКУСІ: ГРА І ТВОРЧІСТЬ

Світ мистецтва

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Про що мовчить картина,
або Комунікація за творами

живопису для дошкільнят
Олена ПОЛОВІНА,
канд. пед. наук, доцент,
завідувачка кафедри дошкільної освіти;

Лариса БУТЕНКО,
студентка-магістрантка,
Педагогічний інститут
Київського університету імені Бориса Грінченка

Мистецтво має велику силу. Зокрема воно може допомогти створити для малят атмосферу спокою і затишку. Пропонуємо розглянути з дітьми теплі й зворушливі картини
сучасної грузинської художниці Ніно Чакветадзе. А як організувати фахове художньопедагогічне спілкування за творами, радять авторки статті.

Як організувати художньо-педагогічне
спілкування з дітьми за творами живопису
Художньо-педагогічне спілкування
за творами живопису — емоційна взаємодія дитини й дорослого під час комунікації
за картинами, спрямована на розвиток естетичних почуттів та формування на їх основі
естетичного ставлення до природного та соціального довкілля.
Ця форма освітньої взаємодії спрямована на
реалізацію таких завдань:
 викликати в дітей емоційне ставлення до об’єктів
та явищ, що зображені у творах живопису;
 сприяти виникненню асоціативних зв’язків між
змістом картини та життєвим досвідом дітей;
 розвивати естетичне бачення реальних
об’єктів та явищ;
 розвивати уяву, креативність, мовлення, формувати елементарні вміння сприймати засоби
виразності (колір, форму, перспективу, світлотінь тощо);
 розвивати здатність отримувати естетичне задоволення від споглядання краси, стимулювати бажання повторної зустрічі з творами живопису, підтримувати інтерес до подальшого
сприймання краси життя.
© “Дошкільне виховання”, 2022, № 5

Спілкування розпочинається з розглядання
картини. Добре, коли воно відбувається в супроводі музики. Мелодія допомагає домалювати те,
що неможливо передати фарбами: шелест листя, дзюрчання води, спів птахів тощо.
Мистецький аналіз картини та інформація про
художника / художницю подається в легкій формі та гармонійно вплітається дорослим у діалог
чи полілог.

Вихователька може використовувати у своєму
мовленні мистецькі терміни, як-от “колорит”,
“світлотінь”, “перспектива” тощо, але вимагати від дітей їх вживання не слід.
Засоби активізації комунікації
за картиною:
99 бесіди (“Навіщо художники пишуть картини?”);
99 ігрові ситуації (“Я — художник / художниця”,
“Кому ти хочеш розповісти про картини?”,
“Влаштуємо виставку”);
99 ігрові завдання, вправи, творчі монологи (“Що
першим упало в око?”, “Що тебе зацікавило?”,
“Як змінюється твій настрій?”, “Про що ти думаєш, коли дивишся на картину?”);
99 екскурсії (віртуальні або реальні) до музею,
картинної галереї, на виставку (“Картини збирають людей”).
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Журнал “Дошкільне виховання” з додатками — ваша
точка опори за будь-яких обставин. Разом вистоїмо!
Передплатіть ваші фахові журнали
на ІІ півріччя до 16 червня.
Оформити передплату
зі ЗНИЖКОЮ можна на сайті
jmil.com.ua/peredplata-dv

Підтримайте журнали,
які завжди підтримають вас!

Дорогі друзі освітяни!
Журнал “Дошкільне виховання” — сучасна платформа єднання українського дошкілля.
Ми об’єднуємо зусилля, обмінюємося досвідом для розвитку та психологічної підтримки
малят. Ось кілька способів, як ви можете тримати з нами зв'язок.
Дошкільне виховання
@doshkilne.vyhovannya

Передплатіть журнал на пошті! Індекси: 74140, 95989
ПАТ "Укрпошта"

74140

АБОНЕМЕНТ на журнал

Підпишіться на сторінку
журналу у фейсбук —
спілкуйтеся з колегами
та не пропускайте важливих
освітянських новин
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Читайте журнал
в електронному форматі
на сайті journals.ua/prof/
doshkilne_vyhovannya
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Гаряча лінія щодо передплати: (096) 548 62 26, (099) 376 35 36

Дякуємо, що підтримуєте видання для дошкілля та українську економіку.
Разом до перемоги!

