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Надзвичайно важливо ознайомлювати дошкільнят як із сучасними, так
і з класичними творами української дитячої літератури. По-новому поглянути
на відомі казки Лесі Українки допоможуть цікаві дидактичні ігри та вправи, які використовує
у своїй практиці наша колега з Черкащини.

П

роблема формування у нового покоління українських дітей високих духовних цінностей, пробудження пізнавального інтересу, збагачення їхньої емоційної сфери стоїть нині як ніколи гостро.
Її розв’язання залежить передусім від дорослих, їхньої здатності відчувати душу дитини, реагувати на
її духовні поривання компетентними та доступними
її розумінню відповідями і впливати на почуття малюка в процесі тісного довірчого спілкування. Незамінною помічницею в цьому є казка — улюблений
літературний жанр дошкільнят.
У багатому творчому доробку Лесі Українки казки посідають вагоме місце. Старших дошкільнят
варто ознайомити, зокрема, з такими: “Біда навчить”, “Три метелики”. Вони розкривають дітям
важливі поняття, як-от товариськість, працьовитість, старанність, відданість, співпереживання,
дбайливість, допитливість, завзятість, життєрадісність, чуйність тощо, та їхніми найтоншими відтінками.
Так, казка “Три метелики” вчить дітей цінувати
й підтримувати дружбу. Відомо, що вже в перші
роки життя у малюків проявляється потреба в контактах з однолітками, бажання спільно гратися, обмінюватися враженнями. Ігри та контакти з ровесниками відіграють неабияку роль у розвитку особистості, зокрема її творчих здібностей. Адже в дошкільному віці дитина дуже сильно залежить від

дорослого, визнає його незаперечний авторитет
і перевагу над собою. Тоді як під час спілкування
на рівних їй легше висловлювати і захищати власні
думки, пропонувати й заперечувати, порівнювати
і змагатися.
Казка “Біда навчить” формує в дітей позитивне ставлення до праці, викликає бажання взяти участь у домашніх справах. Яскраві літературні
образи через емоції впливають на малят, утверджують цінність старанності й працьовитості, засуджують лінощі, небажання виконувати корисні
й необхідні справи.
У ході ознайомлення з літературними казками
Лесі Українки діти активніше засвоюють лексичне
багатство рідної мови, мовленнєву культуру. Водночас вони навчаються спостерігати, порівнювати,
аналізувати, співпереживати, дивуватися, радіти,
захоплюватися, сумувати, обурюватись, оцінювати себе, навколишній світ та своє місце в ньому.
Твори письменниці можуть супроводжувати всю
життєдіяльність дітей у дитсадку і вдома: ігри, заняття, свята, розваги, спостереження, дитяче експериментування, працю, побутові процеси тощо.
Зосередимо увагу на старшому дошкільному віці, оскільки за своїми психологічними особливостями діти цього віку цілком готові до адекватного
сприймання таких казок. Вони здатні розмежовувати реальне і фантастичне. У них добре розвинені
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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

кли,
Усе, як ви зви
!
тільки онлайн

Продовжуйте
добрі традиц
ії!

