«Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка,
фантазії, творчості.» Василь Олександрович Сухомлинський
Ці слова В. О. Сухомлинського є незаперечною універсальною істиною у роботі
з дітьми. Особливого значення вони набувають сьогодні, коли питання відродження
духовності і моральності суспільства стоїть надзвичайно гостро і важливе місце у
системі національної освіти посідає її художньо-естетичне спрямування – потужний
засіб впливу на процес саморозвитку особистості. Адже саме за допомогою цього
можна доторкнутися до найтонших струн дитячої душі, зародити в ній любов до
прекрасного.
Дитинство - це особливий світ. Діти живуть своїми уявленнями про добро і зло,
про хороше і погане, у них свої критерії краси, у них навіть свій вимір часу: в
дитинстві день здається роком, а рік – вічністю.
В.О.Сухомлинський писав: «Світ дитинства - це, в першу чергу, пізнання
серцем того, що дитина бачить навколо себе, що вона сама робить". І щоб потрапити
у цей казковий світ, педагог повинен перевтілитися, стати в якійсь мірі теж дитиною.
Тому так важливо навіть найдосвідченішим педагогам іноді перейти в «режим
дитини». Внутрішня дитина мислить позитивно і в усьому бачить можливості. Вона
креативна, сповнена цікавості, спонтанна, у ній багато радості, гри, свободи.
Працюючи з дітьми та спостерігаючи за ними, я виділила для себе 7 правил, які
допоможуть розбудити внутрішню дитину:
1. Думайте відкрито.
2. Частіше займайтеся тим, що вам дійсно подобається.
3. Смійтеся як можна більше.
4. Грайте у творчі ігри.
5. Частіше згадуйте особливі моменти свого дитинства.
6. Займайтеся медитацією і творчою візуалізацією.
7. Розглядайте старі фотографії, щоб згадати дитинство.
Втілюючи ці правила у своє життя, ви побачите, як самі переноситесь у світ
краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії та

творчості. Цей чарівний світ

дозволить помічати те, що дорослими може бути втрачено: радіти простим і звичним
речам, відкриватися новому, жити без обмежень та умовностей.
Проживаючи найважливіший період свого розвитку, дитина прагне поряд з
собою мати саме безумовно щасливого дорослого. Адже від того, хто буде поряд із
нею залежить те, яким буде зміст її виховання, що буде використовуватись для її
розвитку; від цього, зрештою, залежить не лише майбутнє дитини, а й майбутнє
родини, майбутнє країни, майбутнє народу.

