До змісту номера
ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ

Ви ш и ва н н я с тріч ка м и
Організація художньо-продуктивної діяльності дітей старшої групи

Ольга ГУРЖИЙОВА,
вихователька-методистка,
ЗДО № 15 “Колосок”, м. Слов’янськ, Донецька обл.

Діти охоче виражають свої думки і почуття у творчості, яка спонукає їх
досліджувати, стимулює уяву, розвиває креативність. Чудовим матеріалом
для цього є атласні стрічки. Власним досвідом залучення дітей до вишивання стрічками ділиться
авторка. Скористайтеся пропонованими матеріалами і потіште своїх вихованців захопливою
і доступною творчою діяльністю.

ЯК КАРТИНИ ЗІ СТРІЧОК
ПРИЙШЛИ ДО НАС У ДИТСАДОК
В оновленому Базовому компоненті дошкільної
освіти одним із важливих видів мистецької діяльності визнана художньо-продуктивна. Вона передбачає емоційне занурення малят у середовище, наповнене різноманітними матеріалами, з яких діти
можуть вибирати будь-які за власним бажанням,
експериментування з ними, пізнання їхніх властивостей, продукування ідей, які допомагають реалізувати творчий задум, радість від створеного власноруч.
Один з улюблених матеріалів малят — атласні стрічки. Барвисті, гладенькі, приємні на дотик…
Працювати з ними для дітлахів — суцільне задоволення!
Вишивання стрічками діти опановували поступово. Спочатку була вільна гра зі стрічками, а потім разом зі старшими дошкільнятами ми спробували вишивати — спершу простими стібками (прямими),
далі перекрученими, закрученими та ін. Незабаром
садочок прикрасили вишиті картини: “Соняшники”,
“Ялиночка-красуня”, “Ромашкив січні”, “Подарунок
для матусі” та ін. Так народився проєкт “У стрічковій країні” (див. с. 11), що тривав упродовж року.
Форми роботи (індивідуально та в підгрупах по 5-6
осіб) були різні: бесіди, хвилинки милування, занят-

тя, частина інтегрованого заняття, художня праця
у другій половині дня, творча гра тощо.
Звісно, існують певні вимоги до обладнання, насамперед пов’язані з безпекою. Тому я вибрала
для роботи товсті гобеленові голки з тупими кінцями, якими не можна вколотися. Ще нам знадобилися мішковина (крізь неї легко протягувати стрічку), натягнута на дерев’яні підрамники розміром
38 × 36 см (розмір рамки можна брати менший або
більший, залежно від задуму), які я замовила в майстерні заздалегідь, атласні стрічки різних кольорів
та ширини; ножиці.
Чому малятам варто вишивати?
• Вишивання стрічками заспокоює дітей, викликає
позитивні емоції, почуття задоволення від процесу та результату.
• Така діяльність стимулює креативність, розвиває
фантазію, естетичний смак, уяву, дрібну моторику, збагачує ігрову діяльність.
• Формується мистецько-творча компетентність.
Вишивання стрічками — привабливе, оригінальне рукоділля. Об’ємний малюнок на тканині має дуже
реалістичний вигляд. Така діяльність надихає, дає дошкільнятам змогу самостійно реалізовувати творчі
задуми. Вишитими разом із дітьми картинами, предметами можна прикрасити інтер’єр групи чи дошкільного закладу.
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ЧИТАТИ ДАЛІ

З Днем
дошкiлля!
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ітаємо вас, любі читачі й читачки,
з нашим спільним святом!
Усіх нас, таких різних, об’єднує щира любов до дітей!
Ми захоплюємося вашою здатністю щоразу знаходити
в собі сили й натхнення, підбирати “ключики” до кожного
малюка, підтримувати, дивувати, мотивувати, відкривати
таємниці світу і цінність людських стосунків.
Ви — справжні феї, що оберігають світ дитинства.
Тож чаруйте, творіть, надихайте! А ми подбаємо,
аби у вас завжди були під рукою чарівні паличкивиручалочки — ваші фахові журнали.
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Разом із журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”,
“Джміль”!
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