Гра - це не пустощі.
Це важливий процес розвитку. Дитина
навчається взаємодії з іншими,
усвідомлює себе поруч з іншими
людьми. Вчиться розмовляти.
Розвивається фантазія, здатність
креативно мислити. І навіть більше!
Під час гри, ми можемо опрацьовувати
злість, образу, страхи дитини. У
процесі гри діти вчаться розуміти свої
почуття та висловлювати їх. І т.д.

Дитинство - це час для
магії, для пізнання
Світу через гру, через
казки. І важливо
створити умови для
розкриття творчого
потенціалу дітей.

Гра розвиває дрібну та
велику моторику.
Однією з основних діяльностей дитини
є біг та стрибання. Обмеження у цьому,
потім відгукується внутрішньої
гіперактивністю дитини, слабким
фізичним та розумовим розвитком і т.д.

Музика для дітей також дуже
важлива.
Науково доведений факт, що музика дуже
позитивно впливає на людей та дітей
зокрема. Прослуховування класичної
музики використовують у процесі
реабілітації дітей. Слухаючи і співаючи
дитячі пісеньки, вони вчаться говорити,
знову-таки фантазувати та мріяти.

КРАСА
ДИТИНСТВА
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Слухаючи казки

Коли діти знаходяться серед
краси
вони наповнюються цим. Вони
навчаються бути частиною цієї краси. У
давні часи маленьких дітей садили
неодмінно за стіл з білою скатертиною.
Навіщо? Адже вони ж її забруднюють?!
Адже легше взяти кольорову
скатертину або зовсім без неї. Але саме
той факт, що скатертина біла і
необережна дія веде до її забруднення,
змушував дітей бути більш
дбайливими. У результаті, діти швидко
вчилися поводитися належним чином
за столом. Краса навколо, виховує
почуття смаку та вчить цінувати
прекрасне.

діти потрапляють у світ, де звірі
розмовляють, де добро перемагає
зло, світ фантазій і мрій. А також
для них з'являється сценарій
життя та різні способи
реагування на певні обставини.
Що дає можливість бути більш
гнучкими і можливість обирати
різні варіанти реагування, отже
бути більш вільними, успішними
і щасливими.

«Діти повинні жити у світі
краси, гри, казки, музики,
малюнка, фантазії,
творчості.»
В.О.Сухомлинський

Резюмуючи все сказане
розумінням, що даючи дітям світ
казок, світ красивих звуків, світ
вільного творчого польоту та
краси, ми закладаємо в них
впевненість у собі, впевненість у
тому, що світ багатий і
прекрасний та даємо їм сміливість
до самовираження. І все це разом
– це майбутні щасливі дорослі, що
створюватимуть свій світ, світ
вільних та щасливих людей.
І в цьому і полягає наше
завдання як педагогів (дорослих).

Ісаєва Я.І.
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