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“Казка вчить, як на світі жить”. І з цією народною мудрістю не можна не погодитись. Казки відкривають дітям світ людських стосунків, допомагають сформувати й усвідомити власне ставлення до різних проявів добра і зла в житті. Тож читати дітям казки
необхідно, і навіть стати для них казкарями цілком до снаги кожному з нас. Як саме слід це робити
і на чому варто зосередити увагу насамперед, розповідає авторка статті.

КАЗКА — МАЛЕНЬКЕ ЖИТТЯ
Поява дитини на світ — подія, з якою пов’язані
очікування, сподівання та мрії дорослих. Її зростання супроводжують лагідні усмішки мами, її ніжні дотики і слова, упевнені дії та вчинки інших дорослих.
Під впливом цих чинників дитина поступово набуває
знання і досвід, формується як особистість.
Одним із найдавніших засобів морального та
етичного виховання особистості були і залишаються
казки, які входять у простір дитини з раннього віку
і тихими спогадами супроводжують її в усі наступні
періоди. Життя людини складне і розмаїте, у ньому
багато подій, добрих і не дуже, які згодом забуваються. Але казки, почуті в дитинстві, не зникають із
пам’яті, залишаються в її глибинах, формують ставлення до світу.
Так, світ казки — це світ мрій та фантазії. Але
будь-яка казка — це насамперед розповідь про реальні життєві ситуації й стосунки між людьми. У цих
розповідях простежується і ставлення до казкових
персонажів та проявлених ними якостей. У свою
чергу, ставлення до рідних і близьких, до звичного
й несподіваного, цілісне сприйняття навколишнього
світу є основою формування моральних установок.
Казка доступною мовою вчить жити, розповідає про
добро і зло та, впливаючи на наші емоції, спонукає
до вибору гідного шляху.
Усі діти люблять слухати казки. Для них казка —
не просто захоплива історія. Це маленьке життя,
забарвлене в яскраві кольори чудес і пригод. Вона
розширює рамки буденності, насичує її складними
емоціями й почуттями, дає можливість доторкнутися

до таких непростих явищ як життя і смерть, любов
і ненависть, страх і сміливість, дружба, відданість,
вірність. І саме казки виховують у дітей людяність —
здатність співпереживати чужому горю.
Сила казки полягає в тому, що всі складні явища
вона описує простою і доступною для дитини мовою, причому закладений у них моральний сенс не
спотворюється. Діти не люблять повчань, а казка
завжди вчить опосередковано, тож і сприймається
легше, ніж напучування дорослих. Так поступово під
впливом казки формуються поведінкові стереотипи
майбутніх членів дорослого суспільства.
Та не все так просто. Виявляється, існує ціла низка умов, яких треба дотриматися, щоб залучити дитину до світу книжок і до світу казки зокремa.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО СВІТУ КНИЖОК
УМОВА ПЕРША.
Наявність позитивного прикладу дорослих
Діти вчаться через наслідування. Вони переймають від батьків уміння говорити і діяти, манеру спілкування, ходу, звички. Якщо серед звичок дорослих є книгочитання, то й дитина тягнутиметься до
книжки. Дитина має бачити книжки: на полиці, на
тумбочці біля батьківського ліжка, у руках у старших членів родини. Книжки мають бути присутні
в нашому житті.
Демонструйте дитині повагу до книжки. Дайте розуміння того, що книжка — це не дах для лялькового
будиночка, не підставка чи візочок для іграшок. Це
радше чарівна скринька, з якої кожна людина може
дістати щось дуже важливе і гарне. Читайте самі,
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