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ЗАМІСТЬ ВСТУПУ 

В історіі українського шкільництва окремий розділ :зай
ма<: дошкільне виховання. його початки сягають ХІХ ст., 
коли Ф. Фребель (1782-1852) перший склав виховну систему 
для дітей дошкільного віку і про1·раму курсів для дошкіль
них виховниць. Захоплення новою системою було настільки 
11елике, що фребелівський рух охопив краі :західньої Европи 
і знайшов теж гарячих прихильників в Украіні. Державні, 
громадські і приватні установи - Б Києві і Полтаві "Фребе
лівський Педагогічний Інститут", у Львові "Товариство Ук
раїнська Захоронка'· і "Рідна Школа", в Чернівцях "Україн· 
ська Школа" і товариство "Мироносиці", а також монаші 
жіночі чини стали :засновувати дитячі садки (Kindergarten) 
для дітей у віці від 3-7 ромів життя. 

Згодом мережа дошкільних :за:кладів поширилася по всій 
Украіні і крім постійних дитячих садків були теж численні 
літні дитячі садки в селах (сезонові, на час літніх робіт v 
полі). Для яишколу виховииць організовано о:кремі ш:копи 
середнього типv і корот:коречинцеві підготовчі :'.vрси. Із 
ростом дошкільної справи вини.кnа потреба поглиблення 
досліджень фізичного й духового життя дtітини, необхідність 
теоретичних підручн:ю"ів, були ставлені теж вищі вимоги до 
дитячої лі rератури. В допомогу матерям і виховниRам до

:11иільнят 6ули видевані численні періодиІ'іи, які у великій 
мірі причинилися до поширення .~ошкільноі ідеі серед YRPa· 
їнського громадянства. Розмах і високоякісна праця в укра
їнській дошкільній діллнці , головно в останніх десятиріЧЧJfХ, 
дали наглядні позитивні наслідІ'іИ v формуванні хараІ'ітерv 
молодого покоління і піднесенні релігійного тв національного 
почуття. 

С;,огодні в країнах нового посеr.ення справа дош.кільного 
виховання набирає особливої гостроти, ставить нове, відпо
вщвльне завдання - зберегти молоде покоління для укра
їнсьиоі церкви й народу, дати йому тривку національну ос
нову, :з ЯІ'іОЇ виростАли б свідомість приналежности до уира
інсьхоі спільноти і любов до батьмівщинн своіх прадідів. У 
тому процесі найважливішою справою є :знання рідної мови 
й иультурн, які слід защіпити дітям уже в найранішому пе
ріоді іхнього життя. 

З цією метою, продоижуючи ':і'радицію і нав'язуючи до 
наших надбань в ділянці дошкільного виховання, Управа 
Об'єднання Українських Педагогів у Канаді рішила видати 
підручни.к п. н. "Зайн:>.ттн в Дитя-1ому СадІ'іу". Він знайомить 
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внховниці з психічними особливостями дош1нльноі дитини. 
подає методичні вказівки для виховної і навчальної праці 
з малими дітьми і вкінці дає список видань, присвячених 
дошкільному питанню. 

Авторка, Марія Пастернакова, відома із своіх теоретич
них і практичних студій в дошкільній ділянці, користувалася 
у складанні книжки власним довголітнім досвідом і фахо· 
вою літературою, зокрема новішими педаrоrі~ними видан
нями. 

Сподіваємося, що підручник стане виховницям не тільми 
дороговказом в їхній праці, - вони найдуть у ньому те't1 
багато матеріялів для того, щоб наших дітей вже змалк·.; 
об'єднати з рідною мовою й культурою. Вважаємо, що дл11 
украінської дошкільної літератури цей підручник є цінниr1. 
і актуальним набутком. 

З. Зелений 

Голова ОУП :Канади 



ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ВИХОВАННЯ 

В ДИТЯЧОМУ САДКУ 

У вихоuній праці с.під .:нати на увазі три оснонні речі: 

а) уснідоr.шти собі ясно :\І ет у, з нкою вп.11шає:\10 

на дитину; 

б) нкиш1 засоба:\ІИ :\ІОЖНа найуоlішніше досягти 
нієї :\1ети, тобто опанувати :\І ет оди прані; 

в) здавати собі спрану з того, що :\Іета і засоби за
аежать від ступеня психічного розпитку дитию1 1 
тобто треба знати к о г о :\ІаЄ\ІО виховувати, 

вивчити 11.1астивості та розвиткові :\ІОЖ.1шюсті 

дитини, щоб до них достосувати вихопні засоби. 

IJe узгіднивши наших виховних засобів із в.1ас

пшостюш й особливостю111 психіки дитини на 

данш1у ступені розвитку, :\ІОЖе:\JО ставити дітю1 

надто важкі або надто :1егкі :іавдання і тю1 

самю1 ]а:\1ість розвивати ;111тину - - перешкоджа
ти їй в її розвитку. 

Дошні:1ьна ВИХОВНИІlЯ, нкій дору 11ено ВИХОВі.lНШІ :\Іа

."11\Х дітей, ко:1и хоче ю1і:ю керуват11 но:1ею дитини, 1юз-

1ншати її ду:\1ку, :\Іусить вивчити ;нпину, знати її нахи

.111 й потреби, щоб :\ІОГТИ ю< с.1ід орієнтуватися в сфері 

її духового життн. Дитина відрізняється від дорос.1их 

11е тільки кі.1ькісно, тобто її тіло :\Іенше і с:~абше ніж у 

:10рос.1их, а.:1е теж і якісно, тобто, окре:-.1і психічні 1шн

ності відбуваються часто ці:1кш1 від:-.1інно, ніж у ;1.оро

с111х. Дитина не запа:\1 1ятовує сті.1ью1, скі.1ью1 дорос.1вй, 
11ю1'ять в неї слабша, а.пе зате дитина запа:-.1'ятовус 
інакше, ніж дорос.пі. Дитина не дошукуєтьсн :югічннх 

.ш'нзкін, запам'ятовує :-.1еханічно і то:-.1у не 'юже охо-
111п11 сті:rьки nред:-.1етів nодночас, скі:1ьки :iopoc.1i. Чш1 



щпина моJІодша, тю1 більше разів треба даний :\Іате

ріял їй повторювати, заки вона його запам'ятає. Подіб
ні якісні відміни знайдемо в кожній ділянці психічного 

життя дошкільної дитини. Психічний розвиток, як уся

кий розвиток, відбувається під впливом двох чинників: 
природжених завдатків, з якими дитина приходить на 

світ, в то:ну важливу ролю відіграє спадковість, і зов

нішні nплиuи довкілля. Дати дитині можливість розпи

натися в найкращих умовах, добувати життєвий досвід, 

вчитися в широко:\Іу розумінні слова, - це найважли

віше завдання виховання в дошкільному віці. 

У природі дитини головне місце посідають ін -
с тин к т 11 - го н и. Під цим розуміємо такий психіч

ний прояв, що здійснює ціль, не розуl\1іючи її і не пе

реду:\Іуючи. Здебільшого природжені інстинкти прюrу

ють до задоволення вююг організму, як їжі, сну, руху 

та інших фізіологічних потреб. У .малих дітей виявля

ються теж дуже густо духові інстинкти, як от гін до 

:шання, оте неспокійне дитяче "чо.\1у", "як", "навіщо", 

якш1 дошкільна дитина просто замучує своїх вихов

ників. Коли ЦЬОІ\ІУ настирливо.\ІУ шуканню правди нr 

11рийде на допшюгу задовільна nідпоuідь, тоді дитині до-

110;~1агає, щоправда, скупа ще своЇ.\ІИ засобюш і З.\1істт1. 

Jатс незвичайно жива дитяча уява. 

· "Чоловік uіддав Богові душу" --- каже поважно, 

в;нш.:шючись у тітку широкорозкритюш очю1а, 5-.1іт

ній Лесик. І l\Іалює, бо так йому легше пояснйти як рос:

казати словашІ, --- чоловіка у лежачій позиЦії, що йт.1у 

:{ :\Іа.1ого отвору в голові летить вгору спіра.11ьна Хl\1ар1ш~ 
І<а, просто Богові в руки. Почуті від дорос.1их с:юна 

так довго непокої,111 дитину, аж поки вонз сю.rа соб~ 

:т~1Ишла розв'язку. 

Чн чули ви, як іноді гордо звучать слона малої ли

п11111 --- "я са.\1"! Цей природжений гін до са:чо

с т ііі н о с т и ---.:_ незвичайно цінний для внхонаннн, xo-
11;-i він 1 1асо.\1 ви.1и11ається у поведінку дитини, ю-:у ;i:.-J-



рос"1і, буває, неправильно собі пояснюють. його c.riiд 
підтримати, доручаючи :\Іалим дітям деякі :\1алі праці, 

привчаючи їх уже змалку до самообслуговування. 

Величезну ролю в процесі формування особовости 

дитини має гін до н а с л ід у в а н н я. Могутньою си

.10ю у тому напрямку є особистий приклад виховниці, 

живі приклади з довколишнього світу, а далі невичер

пним джерелом для посилення того гону-інстинкту є 

оповідання, вірші, казки, в яких є позитивні герої, гід

ні наслідування. Гін до наслідування не послаблює ін
дивідуальности дитини, але за•вдяки ЙО:\ІУ неПО;\Іітно :\Іен

шає сила еrоцентричних змагань на користь розвитку 

соціяльного інстинкту. 

Перший еrоцентричний період дитинства не триває 

довго. Вже маленькі З - 4 літні діти шукають собі това

ришів для ігор і порад. Цей гін до життя в гурті вихо

вує грО;\Іадські nрикмети, він робить дитину корисню1 

члено:\1 людської спільноти, веде до тривалої дружби, 

іноді навіть до самопосвяти. Самотній, замкненій в собі 
дитині, яка не ю1іє підійти до товаришів, судиться важ

ке й ну дне життя. Одинаки, які виховуються осторонь 

дитячого товариства, виявляються неусуспільненими, ве

редливюш са:'.юлюба;о~ш, буває, не мають зрозу:\Ііння 

потреб ближніх, байдуже, без співчуття проходять повз 

чужі страждання. Одначе розвиткові суспільних, това

риських прикмет у .малих дітей цілком не сприяють за

сновувані останніl\Іи роками дитячі клюби з власнюr са

:\ІОВрядуванням. Ті організації є копією товариств для 

дорослих і не рахуються з малим дитячюr досвідом у 

наладнуванні справ гро.711адського характеру, та неяснюr 

їх почуттям справедливости у вирішуванні сКО;\ШЛіко
ваних дитячих провин. У се те вносить у життя т. зв. 

клюбу хаотичну, штучну апюсферу. Гуртове виховання 
:\1ає великі вартості у розвитку товариських почувань 

чалих дітей в дитячих садках. При спільних іграх і роз
вагах діти підлягають тим сашпr вююга:\1 1 будиться в 
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них почуттн со:1ідарности, щирости, пошануванни прав 

бі.1ьшости, допшюга :\ІОЛодшю1 і с:1абшюr, справед.11ива 

оцінка взаеших непорозу~1інь, при допшюзі старших. 

Одначе, то:\1у, що :\rала дитина нимагає особ.1ивої, іноді 

виключної до себе уваги і теп.1ого ставлення, вона кра

ще, безпечніше почуває себе в :\rалих гуртах, коли ви

ховниця ~юже присвятити їй більше уваги. В дитячих 

садках с.~ід ділити дітей за віко:\r на :\rалі групи, по 5 -
10 дітей. Завданню~ дитячого садка є хоч частинно за

ступити дитині родинний дім, то:\ІУ вона повинна у сад-

1<у :\Іати почуттs1 uолі, са:\юстійности, навіть до деякої 

.\Ііри почуття власности. Не :\ІОЖна з :\1алю1и дітьми в 

дитячшrу садку поводитися як із школяра:\ІИ, забагат() 

11орад, наказів і заборон :може нбити в неї індивідуаль

ність та са:\юстійне ду:\rання. В деяких нипадках, на ба

жання батьків, :\ІОЖНа б прий:\1ати дітей до садка на 

кі.1ька годин денно, щоб вони :\югли побути в ко.1і своїх 

ровесникіu і зuика.1и до життя в гурті. 

З природи .1юдської са:\ючинно виростає прагнен

ня пізнати Бога, творця всесніту. Цей ре л і г і й н и іі 

і н с т и н к т слід розпинати у тривкі релігійні почуван

ня, даючи дітям у приступній фор:\rі поняття про Бога. 

Не ті.1ью1 добрі інстинкти приносить на світ дитина. 

І Іоруч них виростають як бур'ян також п о га н і на
х и л и, як от брехливість, впертість, злодійкуватість, 

:1інощі і т. ін. Завдання uихонниці -- - це знати, нкі ін

стинкти і нахили корисні для :\Іайбутньої .~юдини і гід

ного ч.1ена сусnільности, ю1іти їх підтрю1ати і розви

вати ш.1яхо:\1 вільного заспокоєння через дібрані систе

'1атично ігри, працю, :\ювні зайняття, а шкідливі вже в 

:іародку обережно приглушити, знищити. 

На думку новіших теоретиків, у вихованні ~1алих 

:1ітей слід залишати якнайбільше .місця для вільного ви
ив.1ення дитячої творчости й са:\Іостійности, -- але 

все ж не :\ІОЖемо у тому напрю1ку іти задалеко, не :\Ю

же~ю напризволяще залишити дитячої п о л і, без уна-
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11рн.ч.~юuання її на добрі шляхи. Отже, з одного боку 

виховання вю1агає до деякої !\Ііри підпорядкування :\ІО

:юдої uолі, а водночас його завданням є сталити шо 

волю. І вже :\Іалих дітей слід привчати терпляче зноси-

1·и деякі неприє:\шості. Прю1., дитина впаде і плаче, то
:tі, власне, не треба своЇ:\І заспокоюванням давати їі1 

1це більше жалю до себе, а підбадьорити або й не звер-

1·ати на "випадuк" уваги. Малих дітей, головно нео1і

:шuих, треба переконувати, що вони :\южуть усе зроби

т, якщо захочуть, :шичайно, у uипадках, які не пере

вищують їх духових і фізичних сил. І не треба при цьо

'ІУ усувати всі труднощі, навпаки, хай дитина їх своЇ)І 

3усиJ1ля.\І поборює, навіть тоді, якби це загрожувало 

чаленькою небезпекuю. Це не приходить так важко, бо 

в:1асне 01і:rивість в:1астива :\Іалим дітю1, вони здебіль

шого бояться .шше втратити рівновагу і раптового кри

ку. Слід па)1'нтати, що акпшність, хоробрість, :1ицарсь
кість виростають ті.'1ьки із суворості до себе са:\юго, а 

11е 3 розніжнюваннн і виправдання себе. 

Особ.шво пш1ічню1 при вихованні волі є гартуван

ш1 тіла, руханкuві вправи, спорт і З:\Jаганни. Та справа 

1 ут не у вихuванні ат:1етів і че:'.шіонів, а людей, в яких 

розвинені всі си:ш, бо ті:1ьки такі :\ІОЖуть )JаТи сильну 

ІЮJІЮ, )JОЖуть керувати СВОЇ:\ІИ ВЧИНКа:\ІИ. "в здоровому 

1·ілі здорова душа". Мала дитина .1юбить uідчуuати свою 

силу, винв;шти свою наполег.1ивість, але все ж таке 

3усил.1я не повинно вик.1икати в неї перевто:\ІИ і висна

женнн си:r. Тш1у бажано давати дітям завдання, яке 

11ю1агає відваги, розв'язати складне питання, виробити 
силу рішеннн. Одначе до спроб відваги не :\ІОЖна дітей 

:н1ушувати. "Хто 11ерескочить той рівчик"? - питає 
виховниuн на прогулянці. Перші uже зголошуються. 

Нийш.10 незле, і діти радіють з свого досягнення. На
віть ~1енше сміливі не хочуть залишитися позаду. lHe 
грішки серденько б'ється, -- але вже за хвилину дити

на із задоволенням голосно віддихає. Обережна, бояз-



ка дитина, що сама ніко.1и б не здобулась на такий рі

шучий крок, горда зі свого вчинку. А якщо вона вже 

раз знайшла радість в поборенні труднощів, вона вже 

напеnно не зупиниться nеред другою спробою. Гарту

ванням волі виховуємо людину, яка зуміє йти послідов

но до на1'1іченої 1\Іети, в неї не буде розбіжностей 1\ІЇЖ 

СЛОВОJ\І і ділом. 

Виховання й спрямовування волі дитини на шлях 
.~юдських і громадських чеснот триває довгі роки і ви

магає безумовного п о с л у х у. його конче треба до
:'\Іагатися вже навіть у дітей молодшого дошкільного ві

ку, ще заки дитина почне ставити свідомий спротив сво

Є:'\ІУ оточенню, як вияв відчуття власного "я". Це не є, 
проте, однозначне з вимогою сліпої слухняности й без

застережної відданости. Виховниця мусить в дитині ви

робити пошану до власної індивідуальности, має розви

нути певність у власних силах, але й навчити теж виз

навати й поважати дуІ\Іки і погляди дорослих людей та 

інших дітей. Не криком, не сваркою домагатися від ди

тини послуху, а розу1'1інням справи і силою авторитету. 

Правда, бувають теж випадки, що в праці з малими діть

:\Іи тільки цю1 шляхоl\1 можна дійти зчасоІ\І до вільного. 

сююзрозумілого послуху, який пізніше виростає з по

шани й любови до виховника та розуміння мети влас

них зусиль. 

Не можна малій дитині давати необмежену волю, 

бо вона не н:\Ііє ще нею правильно користуватися і не 

:\Іогло б мати небажані наслідки та спричинити переду

сі:\1 вередливість. Але й змушувати дітей до послуху не 

:\Іожна під грозьбюш кар і страху. Дисциплін а не 

:'\ЮЖе пригнічувати дитини, не може бути холодною фор

мальністю, яка утруднювала б усякий прояв дитячої 

живости й самостійности. В дит. садку основою диснн

пліни є перш за все правильно організовані заняття і 
дозні.1.1я дітей. Вже з перших днів свого перебування н 

дитячо:'\ІУ сад1<у дитина привчається до своєчасного ви-
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конуванни своїх обов'язків та до порядку. Вона знає, 
коли є пора на їжу, на ігри, працю і відпочинок. Важко 

теж дшrагатися карности в дітей в дит. садках, в яких 

зайняття проводиться нецікаво, іграшок мало, порядок 

дня не устійнений, а випадковий, тоді діти бувають не

спокійні і їх енергія шукає виходу в пустощах. 

Важливий у вихованні карности є лагідний, обереж

ний, індивідуальний підхід до кожної дитини. Бо хоча 

діти мають багато спільних рис, все ж вони дуже різ
няться одне від одного. Тут до уваги слід брати стан 

здоров'я дітей, нервову вразливість, темперамент та при
роджені нахили. Треба теж мати супроти малих дітей 

багато вибачливости і не завжди те, що на:\1 не подоба

ється в їхній поведінці, розглядати як їх провину. Тре

ба завжди докладно прослідити причини дитячого вчин

ку, але дитина не завжди розуміє, чшrу її вчинок є по

ганий, прим., цілкоl\І не бачить в тому нічого злого, ко

.1и забирає для себе іграшки від інших дітей і нічого 

тут не по:\rоже наказ віддати, тоді вона почне плакати, 

відчуваючи, що їй зроблено кривду. Конче треба по

яснити дитині, в ЧОl\ІУ справа, а коли й те не поl\rоже, 

тоді старатися відвернути її увагу на щось інше або 
на якийсь час залишити її саму. В багатьох випадках 

переконують дітей більше, ніж пояснення і поучування, 

живі приклади з довколишнього життя, або цікава роз

повідь відпоuідного З!'Іrістом оповідання, казочки чи вір

шика. В ньому дитина сама віднайде свою хибу, засо

ро ... шться і, можливо, не повторить свого вчинку. В п е р

т ости дитячої теж не поборемо різкими наказами й 

кара:'ІІИ. Іноді лагідна розмова в чотири очі, коли у спо

кійноl\rу тоні з'ясувати наслідки неслухняности, прино
сить бажаний успіх. 

Виховниця n дит. садку не є наставнико:\1 над діть
чн, який без упину наказує, доручає, забороняє, -
вона повинна за діть:-.rи стежити, їх берегти і ними ке

рувати. А коли зайде потреба вжити наказу-заборони, 
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ro його слід попередити поясненНЯ;\І шкідливости вчин

ку. Прим., якщо будеш їсти зелені яблука, захворієш 

і будеш лежати в .1іжку, коли інші діти будуть грат11-

ся в парку чи в .1іску. Доцільніше, коли у нихованні '1а

:1их дітей вжиuає'ю наказів позитивного характеру, а 
не негативного. Тш1у, якнай:\1енше таких суворих на

казів, як при;\1. ''не руш", "не йди", "не бери", "не го

вори" тощо, бо 1юни гальl\Іують дитину в її дія.:1ьності, 

роблять її нео1іливою, непевною себе. Іноді добре, ко

:1и дитина са;\Іа переконається, що її вчинок приносить 

прикрі наслідки, одначе це не 'юже загрожувати її здо

ров'ю. Часом може виховниця нечемній дитині запропо
нувати доптюгу їй, uиховниці, в якійсь роботі, що під

носить вартість дитини в її власних очах. Ігор був ду

же неслухняний і збиточний х.1опчик. Бив інших дітей, 

:Іабирав їм іграшки, не цікавили його ніSІкі зайняття. 

Не пш1агали напімнення й погрози. Аж ось прийшла н 

дит. садок уперше :\tаленька діuчинка. Вона весь час 

11лакала за '1ююю. Виховниця покликала до себе Ігора 

і поважно його попросила допо,югти їй заспокоїти д11-

І"Ину. Ігор старший і розумніший за неї --- хай покаже 

їй іграшки і пояснить їх. Вислід бун для обоїх ні.!ІКО;\І 

успішний. Дівчинка перестала плакати, а Ігор з того ча

су ик не той став. Особливо ,1'яко ставився до "а.'ІИХ 
.Jітей і весь час вияв:1ив охоту в чо,1усь дошнюгтн 1111-

ховниuі. 

Коли даємо якісь конечні накази, то с:1ід бути 110-

с1ідовню1 і не дозволяти дітю1 того, що вже раз бу.:ю 

:Іаборонене, бо це підриває авторитет виховющі. Ясно, 

що не слід вживати у вихованні '1алих дітей суворосп1. 

а.1е теж не допускати іншої крайности, наю1ірної ,1'я

кости, бо нею не підготує:\ю до твердих у'юв '1айбут-

1-1ього життSІ. Теперішні діти здебільшого надто "роз

везені", їм задово.:1ьняється усі їхні забаганки, вою~ 

\Іають усе, що захочуть, буває вже й пажко чююсь 3ро-
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б1п11 Ї:\J uсuблиuу щиру радість. Часта ноступливісп, 

супроти них, легкодушне прощання хоч би й дрібних. 

0;1на 1 1е частих провин, мовляв, робить з.1е, бо ще дурне, 

нк виросте - помудріє, приносить шкідливі для вихов

ної праці наслідки. А поті:\1 у шкільноІ\Іу віні приходят1, 

11робле:\1и, з якими батьки часо:\І не вси.1і дати собі ради . 
. lo здисциплінунання у вихованні не доходюю наю1ір
шо1 застосуванням кар та ще й фізичних, які притуплю

ють гідність, та вкінні розпалюють в :\ІО.1одій душі 

жадобу помсти. 

Одначе у випадках постійної, впертої неслухнs1-

ности допускається деякі індивідуальні ка ри і це тіль

к11 тоді, І<ОJІИ ДИТИНа розу:\Ііє, ЩО ВОНа ПрОВИНИЛаСЯ. 1-f~ 

ра.1иться за кару лишати дітей без їжі, ставити n кутик, 
11озбав.r1яти приешого зайняття, бо не не заспокоює 

.штину, а навпаки, ще більше її дратує. Часто тоді стрі-

11ає:\ІОСН :і дитячю1 гнівш1, який виявляється киданню~ 

речей, биттю~ інших, крикш1, який одначе не завжд11 

t:' ознакою нервовости, частіше веред~1иности. З нею не 

чожна різко боротися, краще дитину залишити на хни

.шну в спокої, просто ігноруючи її поведінку, а кот1 

нона трохи успокоїться - підійти до неї .1агідно і до-

1ю:~югти їй у якомусь зайнятті та сказати, як це гарно, 

ко.н1 дитина че:\1на, як приє:\ІНО з нею гратися, з нею роз

човляти. 

Не спід нагадуnати дитині її поганих вчинків, щоб 

не принижувати її нюш. Буває, що са:\ю невдоволення 

в11ховни11і з поведінки дитини, її холодніше ставлення, 

байдужість до неї, тон голосу є вже для дитини нага

ною. Іноді відокремлення на короткий час від інших ді
тей, яких дитина власне б'є, або ЇІ\І дошкуляє, як логіч
ний вислід поганого вчинку буває для неї карою. В ді-
1ей часто виникають сварки й суперечки за іграшки. 

hувають діти нетовариські, що неприязно ставляться до 

товаришів. З такиІ\Іи теж не слід поводитись надто різко, 

а пробувати лагідни.:н способо:\1 дшюrтися поліпшення 
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поведінки. Дуже розповсюджені по:\1іж дітьми скарги 

один на одного. Коли це в дрібних справах - виховни-

1\я звертає увагу дітям, що негарно нсвшшно на інших 

скаржити, краще самим :\1іж собою розн'язати спірні 
11итання. А коли доведеться uиховниці зайняти сташ:

вище до скарги дитини, треба скзргу перевірити і вирі

шити спільно із зацікавленими тою справою дітьми. 

Коли ніякі вихонні засоби не мають впливу на т. зв. 

"в а ж ку дитину", тобто важку до ведення, тоді 

справу слід розглянути спільно з батька:\ш. Дуже час

то ненормальні умови до!\Іа є причиною поганої поведін-

1ш дитини. Тоді, якщо це можливе, слід змінити життя 
дитини дома, тобто її оточення, харчування, дозвілля 

тощо. Дит. садок, ВJІЗсне, не дає нагоди для неправиль

ної r~оведішш дитини, його устійнений порядок дня, 

ат!\Іосфера спокою й безпеки та волі позитивно вплива

ють на дитину. Для дитини важкої до ведення слід ма

ти багато ви розуміння, передусім тому, що не вона вин

на в тому, що є такою, а життєві умови скривдили ди

тину. Треба мати багато терпеливости навіть тоді, кот1 

така дитина погано впливає на інших дітей, і ніко.тш 

:чайже не доводити до того, щоб дитину усунути ціл
ком з дит. садка. В крайньому разі можна зробити це 

rільки на якийсь час і завжди давати дитині :\южливість 

повороту. Такі важкі періоди буває дуже часто прохо

дять і дитина цілком З:\1інюється. Звичайно, тут треба 
бути добрим педагогом і психологом, бо часто в таких 

випадках треба застосувати власну :\1етоду, наніть якийсь 

"трюк". 

Надуживання кар викликає поширену :\ІЇЖ діТЬ:\ІИ 

небезпеку -- дитячу брехню, яка здебільшого :\ІЗЄ свою 

причину в острасі перед карою. Бувають теж і інші при

•шни дитячої брехні, яка одначе не є свідомою брехнею 

з наміром обдурити когось. Не :\Іенше треба боротися 

з виявленню~ дитячої брехні, щоб дитяче фантазуван-
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1н1 і чванькуватість не перетнори.~ися на звичку, не nи

родилася в справжню брехню. Дитяча брехня-фантазія, 

1цо виросла з бажання яскравих надзвичайних образін, 

1юявляється uже у 4-річної дитини, без критичного її 

;io цього стаuлення. І тільки при глибокій аналізі дасть

(Я потім відділити брехню-фантазію від брехні-само

оборони аСо чванькунатосп1, яка знову у свій час роз-
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1>11ваєтьси в брехню-обман, д:1я якоїсь користи. Діп1'1 

с1ід при таких нагодах пояснити, що брехня завжди н11-

1шиться і тоді для дитини бу де сором, їй уже ніколи 1н: 

1ювірsпь, а нанпаки, ~ІЗтимуть до неї погорду. На ж1:

в11х прик.:1адах і ~ІОВНО:\ІУ матеріялі доказувати крас' 

ri ра в д о :\І о в но ст и, фор;\1уючи вже з раннього д11-

т11нства звичку до правди в думанні, бесіди й поведін11і. 

нього конечного чинника у взаєминах людей J\Ііж собоІ(J. 

lle здебільшого справа родинного дому, де дитина б.1-

•11пь приклади у щоденНО;\ІУ житті. Тільки на правді сп11-

ратися ;\ІОЖе цінна прикмета людської вдачі - то R а

ри с ь кість, яка веде до дружби, іноді навіть до С<l

"опосвяти. 

До дитячих поганих нахилів належить з л од і И

к у в а т і с т ь, що здебільшого залежить від економіч

ного стану батьків, чаСО;\І це причина безробіття, і дитина 

не ~юже :\Іати того, чого бажає. Тут слід як тільки мож

.шво віл.сувати спокусливість і нагоди для таких вчин

ків. І знову не ганьбити прилюдно, не карати, а радШL' 

:шайти причину, поговорити з дитиною наса;\ІОТі, бе:-) 

свідків, бо звичка може пройти, а пам'ять про погани\: 

внпадо1< не так легко забудеться серед товаришів і зна

йою1х. Зрештою, бунають діти, що постійно і грубо по

рушують приписані правила, їм потрібна особлива ме

тода у вихованні, навіть окреJ\Іі виховні заклади. 

У дитини, яка виховується в гурті, не пш1ітно прс.

бу джується почуття обов'язку, з якого у піз
ніШО;\ІУ віці виростає вірність і точність супроти само

го себе, своєї прані, приятелів, Бога і батьківщини. Під

ставою до цього є привчання ~1алих дітей до порядку 

під час їжі, відпочинку, складання іграшок і одягу. Дріб

ні хатні праці, а далі є вже колективні обов'язки в дит. 
садку, як от чергунання підчас сніданку і обіду, догля

дання хатніх рослин і тварин тощо. Важливе при ТО;\ІУ 
виховувати в дітях звичку до самоконтролі, тобто, щоб 

вони здавали собі справу з того, чи виконали усі свої 
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щоденні обов'язки і доручення. За докладне викону-
11ання обов'язків можна дитину від часу до часу похnа
:11пи, заохотити до витривалости. За виконання якоїсь 

необов'нзкової праці, як от допо:\1агання :\ІНТИ посуду~ 
г1рибирання кіl'шати, прання і прасування носових ху

стинок тощо, можна нагородити дитину .1асоща:"Іш, іг

рашкою або книжечкою. Такий "заробіток" принос1пь 
_щтині велике вдоволення та переконує її в тО:\1у, що 

ite бу.1а вартісна робота, якою вона допо:'Іюгла дорос

.1ю1. Так звільна й без примусу зроджується в :\1а:юї 

1итини .:1юбов і пошану до своєї і чужої прані, що :'\Іа

гю1е в .чайбутньо:'ІІУ позитиnні наслідки. 

Виконування накладених обов'язкіn вик.:шкає віру 

~· свої си.1и, з якої розвивається почуття гідно ст 11 -

а :\І б і 11 і ї. По:'ІІЇрковане плекання того почуття виро

щує в дітях бажання стати ліпшюш, nиконувати свої 

1)бов'язки краще, будить ініціятину, 01і.1иnість, вина

\Їд.:швість, зроджує шляхетне суперництво. Тому краще 

_..,. вихованні вжиnати похвал і нагород як засобу заохо

п1, ніж ганити, карати, знецінювати, чю1 викликаєтьсн 

тевіру у свої сили, яка :'ІІОЖе перейти в приниз.~иве д.їн 

~юдини почуття заляканости і :'ІІеншеnартости. 

У сі засоби, якими сnідшю користує:"Іюсн у вихо

!і<.ІНні дітей і :"Іюлоді і які спільно прю1ують до одної :"11еп1 

- виховати поnноцінну людину, корінню~ своЇ:'ІІ гпибо

f,;О врос.1и в р ел і г і й ні п о ч у в а н ня і віру в Бога. 

Ті почування властиві дитині, вони живуть в ній і са:'Ію

•111нно шукають Бога, хочуть його пізнати, .~юбитн. То

"У :"11а.1і діти так часто домагаються відповіді на хви:110-
ючі їх питання, прим., "хто з роб ин небо, сонне, квіти"? 
і все те, що не зроблене людською рукою. Тоді прс-

1,расна нагода дати дітю1 у приступній фор:"І1і поняття 

11ро Бога, творця всесвіту, найліпшого батька всіх .1ю-

1ей. Ре.:1ігійні почування, що ню.ш просякнута психіка 

шпш11, :~роджує вже n ранньо:'ІІУ віні потребу ~ю:rнтв11. 
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нку дитина не ра3 сама собі складає. Вона дякує Бозі 

:іа погоду, просить здоров'я для себе, батькіu, знайо
\ІНХ. До розвитку і закріплення релігійних почувань д11-

тию1 спричиняються світлі переживання, яких зазнаt:" 

.'11пина у ре.1ігійних, для неї доступних практиках, ЯJ..: 

щоденна 1'ю.:штва, uідnідування церкви, слухання корот

ких, богослужбових відправ тощо. Одначе в найбільшііі 

чірі 3ахош1юють 1\JаЛУ дитину релігійні обряди, в яких 

вона сама бере актиuну участь. Коляда, свячення nерб11 

і 11асок, яб.1ук на Спаса, участь у Водохрищі і т. ін. Їх 
тає\шнчість і краса, :-.1ережана на етнографічно:\Іу ко
·'1 ьороному т.т~і, приваблюють дитину, залишають поміт

ний с.1ід на все життя, прив'язують до рідної віри і вод
ночас будs~ть національну свідомість. Її ос
нову к:rаде вже u ранньш1у дитинстві родинне вихонан
нн. І Іерші с.'Іова рідної мови, пісні, які дитина чує ві:~ 

:'ІІЮШ, не перші національні зерна, кинені в молоденьку 

,'tушу, s1кі у відповіднш1у родиннш1у кліматі розвивають-

01 у г:шбоко вкорінене почуття любови до свого наро

,'LУ і бать1<івщини. Гуртове виховання в дит. садках ма1:· 

особ:шво догідні у:'Іюви для плекання патріотичних по

чувань. Прибирання кі:-.1нат портрета:\Іи видатних діячів 

народу, народні:'Іtи вишинка:\Іи, керамікою, національни
:1ш ко:1ьорами, створює сuоєрідну атмосферу, що поруч 

інших виховних у тому напрямку засобів, як оповідання, 

вірші, пісні, святкові дні - дає дітям змогу переживатн 

г.111бокі патріотичні :-.ю::\1енти, сполучені з е ст ет и ч

н 11 :-.1 ::шорушенням. 

Виховуючи ::\1а.т~нх дітей на зразках народнього мис

тецтва, ш1екає:"І10 в них uодночас тонке відчуття краси, 

1·ар:'І10нії кольорів, фор::\1 і тонів, тих прикметних рис 

української психіки. Природжений дітям нахил до ми

стецької творчости с.1ід розвивати на базі рідної куль

тури, ставлячи перед дитиною найкращі її зразки. 

Коли дитина полюбить добро і красу - тоді її nчин-
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ки бу дуть шляхетю i nci зусилля виховної праці, що 

йдуть шляхом всебічного гармонійного розвитку тіла 

і духа, осягнуть свою остаточну ~1ету, пок.1адуть трив

кі оснони під х а р а к т е р л ю д и н и. Від того, чи ви

ховає:\ю сильні характери, сміливі, рішучі і розу~ші од11-

ниці, за:1ежатю1е неликою :'1ірою наше національне ~~ай

бутнє. 

Не ~южна відді.шти виховання від навчання, вон11 

сплітаються в одне і доповнюють себе. Дітю1 слід дати 

деяке під силу їх розуміння знання, якого дш1агаєтьсн 

їх uікавість, цей природжений гін -- все знати, розу

·':іти. Для цього слід добирати відповідний ~1атерія.1 і 

його правильно дітя~1 подати. Це входить n обсяг :\Іето

:шки занять, а успіх виховної праці за.1ежить теж ду

же великою ~1ірою від о с о б о в о сти n их о в ни 11 і. 

Перш усього вона :чусить .і\Іати педагогічний хист, 

терпе.1ивість, вроджену інтуїцію, л ю б ити дітей і 

їх розу:\1іти, щоб правильно оцінювати !\ІОЖливості ді
тей. З незнання духової і фізичної структури дошкі.1ь
ної дитини виходить багато помилок у вихованні. Осо
б:шво, :\ІОЛоді, мало досвідчені, без фахової освітн ви

ловниці, в гонитві за зовнішні~ІИ ефекта:\ІИ часто засто

совують надмірне форсування розвитку дитини. Щоб 

не доводити до того, дошкільна виховниця повинна зна

п1 теорію дошкільного виховання, знати, як розnив<1-
ється організ~1 дитини, які психічні особливості її віку 

га досконало володіти методикою виховної праці. Во

на стежить за ти:\1, щоб життя в садку було здорове~ 

щоб з:11іцнюва:ю фізичні сили дитини та було базою 
для інтелекту. Дуже важливе, щоб виховниця ~1ала хоч 
би й невелике знання гри на будьякому музичному ін
стру!\1енті та знання основ образотворчого ~шстецтва. 

Нона дбайливо підготовляє всі дитячі заняття, сю1адає 
на кожний день плян своєї праці, що допоможе орга

нізувати спокійний, бадьорий лад у садку та не доведе 
.10 перевто:\ш і дитячих збитків. Вартість дит. садка за-
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.1ежить uе.1икою :'ІІірою від особи, яка в ньому працю.::, 

вона дає напрю1 і своєрідний стиль усій праці. Навіть 

:ювнішній вигляд виховниці має свій вплив на успіш

ність праці серед :'І1алих дітій. Виховниця повинна бути 

Jавжди уо1іхнена, ввічлива, при кожній нагоді піддер

жувати властиву дітям любов до життя, находити щораз 

свіже занікавлення до всього довколишнього. Вміти по

ноно:"І1у дивитися на речі вже знані і про них цікаво роз

повідати. Християнське наставлення до життя та глибо

ка віра в Бога допоможуть виховниці виявити і розни

нути в дітях nюдські і релігійні почуття, які дрімають 

в кожній дитячій душі. Її особистий приклад :'І1ає вели-
11езне значення. Дитина жадібно втягає усе те, що ба-

11ить і чує навколо себе. Тому вона повинна бачити нав

коло себе тільки все гарне, здорове, дружні відносини 

і ку.1ьтурну поведінку. 

У кожної, навіть :\Іалої дитини, є вже деякий життє

вий досвід та індивідуальні особливості, нахили, здіб

ності і ТО:'ІІУ дошкільна виховниця :'ІІусить орієнтуватися 

у сфері психічного життя своїх uихованців. Дитина, 

хоча й живе в гурті, ви:\Іагає не тільки індивідуального 

наг:1яду, а:1е й індивідуального підходу у вихованні, щоб 

розвинути 1н:е те, що в дитині цінне і звільнити її від 

11оганих нахи:1ів. Уже 1 ОО років ТО:'ІІУ остерігав Песта
:1ьоuці, що "не :'Іюжна всіх дітей стригти під одну гре

бінку" і за uднаковим шабльоно:'ІІ, бо ":\Іати природа не 
:1юбить продукувати серії, тим бі.1ьше, коли йде про 

її найш:1яхетніший витвір - людину". Виховниця не 
чоже бути байдужою до того, що дитина робить, го

rюрить, шо її нікавить, радує, тривожить, журить. За 
ніжне уважне відношення виховнині до справ дітей, во
ни її шанують, люблять, виконують все, що вона від 

них вюrагає, створюють наuколо неї атмосферу при

нзні й довір'н, них важливих чинникіu у співжитті з дітh
чн, :'ІІО/!Оддю та взагалі з людь:'ІІИ. 

Виховну 11ра11ю не :'ІІОЖНа провадити за якююсь 
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вибраню1 ::1разко:.1-шабльоном, бо живий :матеріял ви

;\tагає щоразу живої інвенції, творчої ініціятиви, то:.1у 

ниховниця повинна невпинно працювати над собою, по

г.шблювати окремі питання з методики, ознайомлювати

ся з новими педагогічними досягненнями і течіями, спо

стерігати й досліджувати дитину, перевіряти себе, справ

.1яти свої помилки, виховувати в собі прагнення постій

но шукати кращих шляхів, прагнути вищого рівня. Во

на повинна теж цікавитися життям дитини дома, налад

нати співпрацю з батьками, влаштовувати для них у 

садку гутірки на виховні теми, вистави дитячих праць, 

також товариські імпрези, в яких брали б участь діти 

і батьки. Також лікар, який опікується діть:\ІИ в дит. сад

ку, повинен після JІікарських обстежень дати батька:.1 

доповідь про стан здоров'я дітей, та подати потрібні 
вказівки, відповіді на запитання. Комітет батьківський 

багато l\ІОЖе допомогти при влаштуванні прогулянок, 

вакаційних осель і півосель та в ділянках ад:\1іністра-

11ії і фінансування дит. садка. 

Організація дитячих садків, головно поза :\Іежами 
України, залежна від місцевих умовин. Одначе, які б 

вони не були, конче треба дати змогу українським ді

тю1 дошкіJІьного віку побути хоч би кілька годин кож

ного дня в гурті ровесників, у рідній атмосфері. Ініція·· 

тива може вийти з церковних, громадських, жіночих та 

інших установ. Дозвіл на відкриття і пов'язані з ТИІ\І 
фор:\1альності дає місцева влада, відділ суспільної опіки 

або зрештою nідділ навчання і виховання. Крім постій

них дит. садків, JІітом можна вести сезонові, ~кі нази

вають теж півоселяl\ІИ або літніми оселями, одначе це 

вже інша справа і в них виховну працю проводиться 

,1сщо інакше як в постійних садках. 

Фінансування дит. садків буває різне. Головною 

базою є оплати батьків. З постійною матеріяльною до

помогою садкам повинні прийти міські або сільські са
~юуправи, також українські організації, торговельні ус-
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танови і фір:\ІИ та приватні особи. Прибутки дит. сад-

1<а не :\ІОжуть бути доривочні, ті.1ьки постійні, передба
чені в бюджеті. НайІ\Іенше слід розраховувати на "ка
су" з і:\шрез, бо вона звичайно призначена на допов

нювання потрібного учбового приладдя і зрештою, час

тюш доходовими і:\шрезаІ\Іи не :\ІОЖна перетворювати 

:щт. садок на імпрезове товариство, а дітей - на сце

нічних акторів. 

Контролю господарського і виховного стану дит. 

садка :\Іають представники державної влади та уповаж

чені до того ч:1ени :\Іатірнього товариства або опікунчо
го кш1ітету. Найкраще коли це є особа з педагогічною 

освітою і розу:\1іє дошкільну справу. Після обтяжень 

с:1ід перевести з персоналоІ\І сходини, обговорити не

.10.1іки і позитиви і встановити напрямні для дальшої 

11paui. І Іеребіг наради вписати до книги протоколів. 

Управите.1ька дит. садка повинна вести такі книги: 

1) денник приявности, 
2) денник занять, 
З) інвентарну книгу, 
4) :\1агазинову книгу, 
5) касову (прибутки і 
6) харчову (видавання 
7) хроніку дит. садка, 
8) біб.1іотечний каталог 

ратура), 
9) книга здоров'я дітей 

дітей), 

видатки), 
харчів на кожний день), 

(дитяча педагогічна лі те-

(за:\Іітки .1ікаря, ріст вага 

10) денник спостережень над кожною дитиною (пове
дінка, добрі й погані нахили), 

11) книгу протоколів з педагогічних нарад. 
Дошкільна виховниця повинна невпинно збагачу

вати своє знання, підносити рівень своєї праці, оновлю

вати її завжди цікавим матеріяло:\І, щоб уникнути мо

нотонности, не попасти в щоденний шабльон, що осо

бли~ю пригнічує повних життя та енерrії малих дітей. 
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Гей же в дороrу! фото Я. Савки 

І)агатий :\Іатеріи.1, головно дл1 ро:шовіді, дають нові 1 

_юволі численні українські дитя 11і книжечки, в яких ан

гори, 1\рі~1 сільської те:\Іатики, яка своЇ:\І кольор1по:\1 і 
11ікавю1 тваринним і росJшнню1 світо:\1 є завжди прн

наб:шва :\1алим дітям, зображують теж :\Ііське життя з 

ііого :\ІОдерними фор:\tа:\ІИ і досигненнюш, поєднуюч11 

1~ них зручно реальне з казкоnю1. У наших журна.1ах 

110ив.1шоться теж окре:\ІЇ сторінки з :\1атерія.10:-.1 для :\1а

.1нт. Під редакцією Марії Юркенич вийшла збірочка дш1 

:.~і те й дошкільного nіку п. н. "Весна", "Літо", "Осінь", 
"Зю1а" і "Нор:\ІИ 11 для nеденни дит. садків. Можна теж 

користати з англшювних радієвих передавань для до

шкільних дітей, що кожного дня подають різноманітний 
.чатерія.1 для зайнять із діть:\Іи. Відділ ''Чайльд Стадн" 
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і "Ьорд оф Едукейшен" видають постійно книжечки з 

;1і.1ннки духового і фізичного життя дитини. Під керін

ю11п1ю:-.r Міської Суспільної Опіки працюють парадні 
.:z.1н батькін і виховників, де можна засягнути порад у 

вихоuних і фінансових справах дит. садків. Існує теж 
багата педагогічна бібліотека при "Тічер Коледж", де 

кожна нихонниця може знайти багатий теоретичний і 

.1ітературний матерія.1 з ділянки дошкільного виховання. 

Бунають теж короткотер:\tінові курси для підвищення 

кваліфікацій дошкільних виховниць, серії допоnідей. 

ппкази зразкових занять тощо. 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

У центрі вс1є1 виховної праці з дошкільню1и діть

чн стоїть їхній фізичний розвиток, що має пок.'Іасп1 
си.1ьні основи здоров'я на ціле життя. Організм дитию1 
.1ошкільного ніку весь час перебуває в стадії інтенсин

ного росту і TO:\ty вимагає особливої уваги з боку до

µослих. У сі засоби зміцнення і розвитку дитячого ор~а

ніз:-.rу входять н обсяг фізичного виховання, яке в ди

п1чому садку займає перше місце. 

Основне значення має тут п ри м іще н ня. Най

краще, коли дит. садок міститься в окремому будинку. 

Кожна група дітей поnинна мати окрему кі:\rнату до 

Jайнять та ігор і окре:\1у до спання. Відповідно до кіль

косш дітей дит. садок повинен мати дві-три кімнати, 

1..:ухню з окремю1 входо~1, роздягальню, холодільню. По

бі11 будинку повинен бути городчик для плекання кві

тів і городини та подвір'я з пісківницею і приладдям до 

rухливих uпpau та ігор. Гойдалка у вигляді підой:\ш, 

спертої на колоді, парканчики, дашка, піднята вище з 

одного кінця, трибунка до лазіння, по змозі басейн із 

водою. Виходки повинні бути ясні, провітрювані і лег
ко дітю1 доступні. Стільці слід ставити так низько (не 
11ище 15 --- 20 нм.), щоб дитина на них не сідала, а 
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1·і;1ьки присідала. Це охороняє від інфекції і змушує 

напружувати черевні :\t'язи, що прискорює випорож
нення. Коли дитина хворіє на запір шлунку, то 
нона не може сидіти так довго напочіпки, тоді треба 

їй дозволити сісти на стілець, але його після того до

к.1адно вш1ити. Стільці і горщики треба кожного дня 
щпи га рич ою водою із содою або лугом. 

Беручи до уваги те, що на дошкільний вік припа

:1ає процес перетворення хрящів на кістки, що скелет 

і :\t'язи дитини ще слабкі й невитривалі, слід особливу 
увагу звертати на неправильні рухи і поставу дитини, 

нкі можуть спричинити викривлення хребта і дефор

"ацію кісток. В дит. садку важливе значення має ус-
1 а т к у в а н н я - д о б і р ~1 е б л і в, достосований до 

росту і пропорцій дитячого тіла. У статку вання повинно 

бути легке, щоб дитина могла, в разі потреби, сама пе

ресунути, фор:\юю просте, без зайвих прикрас, щоб 

'южна було легко чистити. Бажано в устаткуванні засто

сопупати зразки народнього мистецтва з різних його 

:1і.1янок. Дитячий садок має бути дітям рідний, близь
кий, в ньому все гарне, :\tиле. Отже все слід улаштувати 

так, щоб діти в ньому почувалися добре, щасливими. 

Незвичайно важливо, щоб в цілому приміщенні дит. сад

ка панувала зразкова чистота і порядок, які мають ста

г11 для дитини звичкою, без якої вона не може вже обій

тися. 

Г і г і є н а т і л а д и т и н и вимагає теж дбайливого 

11.:1екання. Спочатку треба майже кожного дня перегля

:1ати чистоту рук, шиї, ніг, волосся та одягу, одначе не 

у формі "інспекції", а індивідуально, обережно, не за

l'оро:~.1люпати дитини перед іншими і ні в якому разі не 

карати. Домогтися від батьків, щоб дитина купалася 

щонайменше тричі на тиждень та щоб після купелі під

тинали дітям нігті на руках і ногах. Тільки у виїмкових 

11ипадках мусить виховниця сама зайнятися тією робо-

1 ою, одначе не робити з того "прилюдного показу". В 
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:нп. садку перед кожною їжею проводиться миття рук 

під біжучою водою та докладне витирання їх індивіду

а:1ьнюш рушниками. Привчати теж дітей ;\ІИТИ руки за 

кожним перебуванНЯl\І у виходку та в інших uипадках за

бру дження рук. Після їжі діти повинні полоскати рот, 

а старші від 5 ---- 7 рокіп можуть чистити зуби зубною 
щіточкою і порошко:\1. Ціннюш оздоровнюш засоба:\ІИ 

є користання з повітряних, соняшних і річних купелів, 

одначе при ЦЬО;\ІУ слід поступати дуже обережно. Пе

ребування з :-~~алими діть:\ІИ на сонці треба продовжувати 

ступнево - від 5 - - 30 хвилин, в річці від 2 - 10 хви
.шн. Не радиться після соняшної купелі занурюващ ті

.ю у хо:юдну воду. Місце купання на річці чи ставку 

чусить виховниця наперед прослідити, його обгороди-

1·и кілка:-~1и та обвести шнуром. Діти повинні купатися 

не uci нараз, а частинами, щоб виховниця :\ІОГла їх усіх 
бачити. Річні купелі :\южна зовсі:\І добре заступити по
.шванням - душами. Пам'ятаймо, що сонце, вода і :\ІИЛО 

- це найвірніші спільники здоров'я. 

Од я г .чалої дитини повинен бути з продувних 

1·канин, найкраще з тонкої воuни або трикотажу, які є 

е:1ястичні, пористі і добре захищають від хо:юду. Крій 

одягу не 01іє затру дня ти рухів дитини і обігу крови, бо 

годі дитина .:~егко пріє і може простудитися. По піску 

або траві діти повинні ходити літо:\1 босоніж, а u холод
ніші дні взувати їх у черевички з дегкюш по.1отнянюш 

верхами. На голову літом вдягають діти солом'яні ка

пелюшки або білі полотняні шапочки, щоб уникнути 

соняшних ударів. В дит. садку діти складають верхній 

одяг в індивідуальні шафки з вішаками і торбинами на 

взуття. З огляду на додержання чистоти одягу, добре, 

коли діти вдягають фартушки з кишенями для носової 

хустинки. Щоб зберегти чистоту долівки в кімнатах 

конче треба перезувати дітей у м'які капці. 
Через велику рухливу діяльність в орrаніз:\ІЇ малої 

дитини значно швидше як у людей дорослих відбуваєть-
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01 11роцес перетворення :-.~атерії. Дитина не тільки по

rювнює витрачене в організ:\Іі, але й інтенсивно росте. 

To:\fy в0на потребує їсти часто, щоб відновити нтра-

11ений матеріял і достачити організмові новий для його 

розвитку. Перша уl\юва при ха р чу в а н ні :\Іалої ди-

1 ини -- це регулярне годування її у певних відступах 

часу, за:шшаючи травниl\І органаl\І час на відпочинок. 

[ Цоб юодський організl\І підтри1'1ував своє життя, йому 

11отрібні такі харчові продукти, в яких є білок, товщ і 

нуглеводани. Складаючи :\Іеню дитячого харчування, 

с1ід брати до уваги наявність потрібних складників. 

1) Б і л о к має велике значення для росту дитини. Він 
є в яйцях, :\Юлоці, сирі, м'ясі, рибі. Також горох, фа
соля, крупи сочевиці, l\Іука мають деякий, одначе не

вистачальний, відсоток білка. 

:2) то в щі ПО:\Іагають в побудові :\ІОЗКУ і товщевої 
тканини. їхнє головне значення в тоl\1у, що вони ви
пюрюють тепло, поповнють uтрачену під час праці 

і руху енергію та збільшують відпорність на інфек

ції. Дітш1 треба давати товщі в різних стравах, вва

жаючи, щоб їх не було забагато, бо вони важко 

стравні. Цінність товщів залежить у великій :\Іірі від 

наявности в них вітамінів. В тваринних товщах, як 

от масло, тран, жовток є більше вітамінів, ніж у 

рослинних - олії, l\Іаргарині. Які роди їжі є багаті 

на різні потрібні людськш1у організl\юві вітаміни, -
не окреl\1а справа і до цього можна знайти цінні вка

зінки в популярних виданнях харчових продуцентів 

і відділів публічного здоров'я. 
3) В у гл е в од ани - це сполуки різних родів цук

ру, передусіl\1 у городині і овочах. Зогляду на ве

.1ику кількість відживних віта:\1інів, треба давати їх 

дітям у сирому стані (огірки, морква, капуста, са
:1ата, помідори і т. п.). Вони теж прискорюють пра
ща кишок і запобігають частим в l\Іалих дітей за

rюраl\1. 
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У всіх тих складниках є теж мінеральні солі, які 

помагають розвиватися клітинам і тканинам в часі роз

витку дитячого організму. В харчуванні особливе зна

чення має апетит, який впливає на виділювання слини 

й шлункового соку та посилює травлення. Тому їжа 
повинна бути приготована смачна й запашна і подавати 

її слід естетично, бо це діла є на збільшення апетиту. 

Столики під час їжі повинні бути застелені білими ска

тертинаІ\1и, у глечиках літом слід ставити свіжі квітн, 

зимою гілки смеречки тощо. Це привчає дітей до есте

тики стола і їжі, яка обов'язує не тільки у святкові дні, 
але кожного дня. При тій нагоді слід теж привчати до 

культурної поведінки при столі, правильно користува

тися ложкою, вилкою, ножем, серветкою. Звертати теж 

дітям увагу, щоб вони добре розжовували їжу і їли не 

поспішаючи. Складаючи меню, слід брати до уваги міс

неві у:\юви і використовувати всі доступні харчі, готу

ючи з них різноманітні, проте не вишукані і дітям ці.1-

ком чужі страви. 

Особлива рухливість :~1алої дитини під час ігор та 

інших занять пов'язана з великою витратою сил і ор
rанізІ\1 охляв би цілком, якби не прийшов йому, з допо

"югою с о н - в і д п о ч и н о к. Він є такою ж конечною 

вимогою здоров'я, як і бадьора радісна діяльність. Сон 
зберігає нервову систему від виснаження, дає їй мож

:ашість відновити втрачені сили. Час сну дитини до

шкільного віку повинен бути тю1 довший, чим дитина 

:~юлодша. Тому в порядку денних занять в дит. са"µ.ку 

:~1ає місце денний сон І% - 2 години і яких 1 О хвилин 
після обіду. Для того призначені ліжка або складані 

лежачки і постіль для кожної дитини окремо. Діти сплять 

роздягнуті (без верхньої одежі) у провітреній кімнаті, 
влітку найкраще на вільному повітрі. Під час денного 

сну вихоrзниця повинна бути весь час у спальній кім

наті. І{оли в дит. садку нема змоги організувати денно

го сну (виключене спання на долівках або твердих ~а-
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вах без_ постелі), тоді за:\tість сну проводити спокійні 
Jайняття, найкраще повторити знаний уже дітям ~1ате

ріял, або розказувати цікаве, вже відоме дітям опові
..Jання тощо. Ні в якому разі не жадати в той час від 
.1ітей, щоб вони нерухо:\ю, бездіяльно сиділи або кла

.ш голови на столик, вдаючи ніби вони сплять. Це ді

гей хвилює і втомлює. 

Щоб вдержати спокійний ритм життя дітей в дит. 

садку і змалку привчати їх до того, що для кожного 

..Jіла є своя пора, слід точно перестерігати чергувань 

занять, як це подає "п о рядок дня". Звичайно, на

віть найкраще складений плян не :\ІОЖе бути для nи

хоuниці рецептом, uід якого вона не сміє відступити. 

Життя часто висуває актуальні, принагідні теми, які го
_1і про:\ювчати чи відсунути. Тоді в писано:\ІУ пляні-

11риготуванні треба зробити за~1ітку, чт1у зайшла в 

ньо:\1у зміна. Складаючи порядок дня, треба заняття, 

~1кі вю1агають більшого фізичного або психічного на-

11руження, класти у першу половину дня, коли діти ще 

бадьорі після нічного сну. У розподілі занять треба да

ги доrюлі часу для веселих цікавих ігор і занять, які 

11ідтримуuали б бадьорий настрій дітей. Такі :\1m1енти, 

нкі повторяються щодня (:\шття рук, вдягання, готу
вання до їжі та прогулянок) повинні забирати якнай
ченше часу і їх діти, по З:\юзі, виконують самостійно. 

Дитина :\ІОЛодшого віку вто:\1.1юється не тільки від над

чірної рухливости, але теж і від одноманітности зай

нять. Тт1у, не чекаючи ознак дитячої вто~ш і не зважа

ючи на плян, треба з~1інити форму зайнять або зорга
нізувати дитячий відпочинок-дозві.1:1я. Найкраще, ко.1и 

.шшюю дитині во:1ю, хай займається, чим са;\Іа хоче . 

. V\ожна теж провести довільні ігри на вільному повітрі, 
11рохід тощо. Нор;\1ально діти перебувають в садку 8 го
.1ИН денно і весь той час :\Іусить бути пляново розділе
ний. Від правильного розподі.1у ігор, занять, відпочинку 
іі дозві:1.:1я дитини п рип1і з її життєвою енергією за-
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:1ежить її здоров'я і фізичний та розумовий розвиток. 
Від устійненого порядку дня n дит. садку у великій мірі 
залежить успіх праці. 

Подаємо зразок "Порядку дня", який, залежно ві.1 
:\1існевих умов та індивідуальних властивостей, може 

бути в дечт1у ю1інений: 

ПОРЯДОК ДНЯ 

( 8-годинний час тривання) 
8 - 9 збірка дітей, індивідуальні роююви, довіJІьні 

ігри забавка;\ІИ; 

9 - - 9 :05 ранкова руханка, дисциплінуючі вправи; 

9 :05 -- 1 О ;\ІИТТЯ рук, 1\ІОлитва, сніданок; 

10--- 10:30 нове (устійнене) зайняття! 
1 О :30 --- 12 вдягання дітей, прогулянка, рухливі ігри на 

ві.1ьно:\1у повітрі, поворот; 
12 --- 1 :30 роздягання, миття рук; 
12 :30 ---- 1 обід; 
1 - - 3 денний сон; 

3 - - 3 :30 довільні ігри; 
3 :30 -- - - 4 :\ІОЛИТВа, відхід ДОДО:\Іу. 

ПОРЯДОК ДНЯ 

(10-годинний час тривання) 
8 - - 9 збірка дітей; 

8 --- 9 :05 ранкова руханка, дисциплінуючі вправи; 
9:05 - 10 миття рук, молитва, сніданок; 
10 --- 10:30 нове (устійнене зайняття); 
10:30 - 12 uдягання дітей, прогулянка, рухливі гри на 

вільно;\ІУ повітрі, поворот; 

12 -- 12 :30 роздягання, І\ІИТТЯ рук; 
12:30 -- 1 обід; 
1 -- З денний сон; 

3 -- 3:30 довільні настільні ігри; 
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З :ЗО -- 4 нове (устійнене зайняття); 
4 - 4 :45 l\tиття рук, підвечірок; 

4 :45 - - 5:ЗО довільні рухливі ігри на вільно:\ІУ повітрі: 
5 :ЗО -- б :\ІОЛИТВа, відхід дітей ДОДОІ\Іу. 

РУХЛИВІ ІГРИ 

Дитина приносить на світ із собою природжений на
хи.1 до руху. Рух - це її біологічна потреба, яку вона 

повинна вповні пережити. Коли дитина не бігає, не ба

виться, не виявляє себе рухова, то значить щось пору

шене в її організ1'1і, в ньому є якась хиба. І саме в до

шкільному віці, коли організм дитини ще дуже тендітний. 

кістяк .м'який, процес перетворення хрящів на кістки ще 
не закінчений, :\1'язи мало справні, нервова система ви
Jначається великою вразливістю, органи чуття швидко 

вто:\1люються, треба добирати відповідні pyxoni вправи. 
які сприяли б фізичному ростові дитини. 

Основна фор1'1а тих вправ - це як правило рух

:1 н в і і г р и. В них звичайно, є цікавий дітям зміст, крі:-.1 

того, вони розвивають сміливість, витривалість, увагу. 

пам'ять та організованість. Перше місце мають тут такі 
ігри, в яких всі діти водночас виконують якісь рухи. Для 

тих ігор треба багато простору, щоб діти мали повну 
снободу рухів. Посилений рух в іграх швидко втомляє 

J.ітей, тому під час ігор слід вводити передишку або мо

:-.1енти спокійного продовжування ігор. Ігри як прав~ло 
повинні бути неско:\шліковані та змістом і рухами - до
ступні l\ІЗЛИМ дітям. 

Прю1ірне зайняття - pyxona ігра з l\ІОЛОДИl\ІИ діть-
:О.ІИ: 

а) нступний марш; 
б) перекочування м'яча; 
в) рухлива ігра "Принести :м'яча". 

1. Діти входять чергою, стають в ко.10, сідають на 
:юлівку, підгорнувши ноги. Виховниця посередині. Ді тн 
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перекочують великого м'яча від себе до виховнищ 1 на
зад. 2. Виховниця кладе три-чотири м'ячі середньої ве
.1ичини в кошик і одночасно їх викидає з коша. Діти до

ганяють м'ячі і приносять виховниці, яка відмічає їхню 
зручність. Це :\южна повторювати кілька разів. Діти віль
но групуються і відходять. 

Під час рухливих ігор не всі м'язи находять прорух, 
не всі рухи діти виконують правильно. Вони перш за все 

захоплені ходом ~ри та дотримуванням її правил. 

Тому в дит. садку треба провадити окреі\ІЇ фі зи ч

н і в пр а ви, які 1\Іають на меті урухоl\ІИТи всі :\1'язи ті
:1а (не на одНО:\ІУ зайнятті) та виправити хибну поставу 
дитини. Основою тих вправ є навчити дитину правильно 

ходити, бігати, стрибати, :\Іетати. З малими дітьl\ІИ прова

диться часто :\Іаршування в розсипці, парами, "гусако:\1" 

(один за одним), в колі, при 1\1узиці, співі, або ударних 
інструментах. До тих вправ уживаємо часто приладів - -· 
:1ошка до вправ рівноваги, шнур до перетягання, обручі, 
прапорці, палиці, і\t'ячі, драбинки, трибунки тощо. Фі
:шчні нпраnи дадуть тільки тоді позитивні наслідки, якщо 

икщо їх провадити систематично, ступнево, ускладню

ючи рухи і збільшуючи до дітей вимоги. Та все ж до тих 

1шрав, які вимагають зусилля або відваги не можна дітеіі 

:тушувати, а тільки заохочувати. 

Прю1ірне зайняття-вправи обруча:\ІИ зі старшю111 

.1ЇТЬ:\ІИ: 

а) і\Іарш зі співом, або до музики; 
б) вправи обручами; 
в) відхід, біг з обручеі\1. 

Діти і\Іаршують, перевісивши через плече обруч, ста
ють чвірками і під :\Іаршову пісню або музику роблять 

гакі рухи: 

1) підняти обруч обома руками вгору, подивитись 

крізь нього на небо і опустити обруч вниз. Повторити 
:~вічі, а третій раз, піднявши обруч вгору наложити його 

на себе і, нахи.11яючись, опустити на долівку. Потім кожна 
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.J.Итина, переступивши через обруч, бере його знову n 
руки і повторює вправу спочатку; 

2) нахилитись, покрутити обруч кругоl'.1 і поставити 
ііого руба; 

З) вільно бігти, підганяючи обруч рукою. На си-
1 нал вихопниці діти стають у чергу і, підганяючи обруч, 

рівненько один за одниІ\1 відбігають. 

Найбільше улюблене малими дітьми фізичне зайнят
тя - це р у х о м е о п о в і д а н н я, що в ньому віль

но переплітаються біг, марш, стрибки, рачкування, ме

гання з вправами поодиноких частин тіла, ілюструючи 

тю1 З:\1іст оповідання. 

Примірне зайняття рухомого оповідання з :\Іолодши-

.\ІИ діТЬ!\ІИ: 

1 ) !\ІЗ рш зі співоІ\1; 
2) тема - ідемо на прогулянку. 

Виховниця каже дітю1 різійтись ніби по пісі і зби

рати квіти (згинання і випростовування тулуба). Мете
.шк сидів на квітці і полетів, ловім його, діти! Діти в по

вітрі плещуть в долоні, ніби ловлять метелика (вправа 
раІ\1ен). Гляньте, діти, яка хмара суне по небі (вправи 
1.:арку). От уже й дощик іде, біжім швидше додо:\1у, тіль
ки вважайте, ось тут болото, піднімайте ніжки вгору 

(вправа ніг), а тут І\Іалий струмок, хто з вас його пере
скочить, а хто перелізе. А тепер бігом до доl'.1у. Діти в 

розсипці біжать і під великим кущем заховались, присіли. 

Вже перейшла хмара, тепер ставати парами і спокійно 

вертаєІ\юсь до дит. садка. Спокійний марш до ударного 

інструменту. 

Ту саму руханку І\южна перевести в дещо зміненій 
формі. Замість квітів діти можуть збирати сунички, гри

би, замість ловити метеликів, можуть відганяти комарів 

або вимахувати до літака, ніжки підносити високо як ко

ник, зістрибнути з горбка вниз і т. п. 

Кожне зайняття фізичних вправ складається з та

ких частин: 
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І) :\Іарш під музику, зі спіuо:\1 або до удару інстру

:\1ентів, найчастіше до барабана, - дисципліну

ючі вправи; 

2) вправи на з:~1іцнення окре:~шх груп 711'язів; 
З) біг або біжна гра, або стрибки; 
4) поuіnьний заспокойливий марш. 

Ставання до вправ може бути "гусак", пари, колони 
(чвірки) ко.10 з держанням рук або без, розсипка. 

Для скріплення окремих груп м'язів проводи:\Іо такі 
1трани: 

І) нправи плечей: діти, покажіть, як ходить старий 
дідусь, а як молодець, в сидячій поставі, як ви

глядає зів'яла квітка, а як гарна, здорова? 
2) гнучкість хребетного стовпа вирабляє рачкуван

ня: як ходить котик і як біжить песик? 

З) вправи рамен: діти удають рух коліс авта, поїз
ду, літання птахів; 

4) вправи :\І'язів черевних: лежання на спині, ноги 
виконують рух їзди на вельосипеді, ножиці роз

тинають повітря, квітка спить у клячці сидячи 

похилена нниз, квітка пробудилась, вип рост у 

к.1ячці; 

5) вправи ніг: коник гребе ніжкою, іде, підні~1аючи 

високо ноги, дитина стає високо на пальцях, 

щоб досягти яблуко на гілці; 

б) вправи рівноважні: як стоїть грибок, квітка на 

одній ніжці, хід по нарисованій лінії, хід з лег

кю1 прею1ето:\1 на голові, через дошку-:"11істок; 

І) вправи віддихові: з долоні здути вгору тоні

сінькі папірці, пірячко, згасити свічку, надува

ти :~1'яч, рости вгору; 
R) стрибки: як стрибають зайчики, жабки, стри

бай:\ІО через струмочок, в далечінь, підстрибки 

нгору, досягти дзвіночок, зістрибування з при
::1е:\1Ленням на пальцях (підперте присідання), 
стрибання зі скакалка:\ІИ; 



9) біг: коники з віжками, втікає м'яч, ,!"(ОВИ мене; 
10) вправи відпочинкові: марш, лежання на спині, 

черевні, на боці. 

Крім рухливих ігор і фізичних nправ n дит. садку 

11ронадиться щодня ранкову руханку З - 5 хвилин. Під 
11ас цієї руханки не слід впроваджувати нових рухів, а 

1'і.1ьки знайомі дітям із попередніх фізичних вправ, які 
коротко охоплюють вправи рамен, тулуба і ніг. Як кож

ну фізичну вправу, так і ранкову руханку починається 

бадьорим І\Іарше:\1 1 а кінчається біго"1, що переходить у 

спокійний хід. 

Методичні вказівки: рухові ігри і фізич
ні вправи в дит. садку "южуть nідбуватися тільки в гі-

1·ієнічних у:\ювах. Найкраще на вільно:\ІУ повітрі, а ко.111 

не:\южливо - тоді у провітреній кімнаті, в якій ста

ранно вичищена від пилу долівка. Рухові ігри та впра

ви, хоч які корисні для здоров'я, все ж не можна їх над
уживати, бо малі діти скоро втомлюються і вправи мо

жут.ь Їl\І пошкодити. Їх слід чергувати зі спокійними зай
няттю1и або відпочинко:\1, прим., після малювання, гуті

рок, але ніколи перед працею в городі чи прогулянкою. 

Не :"Іюжна теж рух.1ивих вправ провадити безпосередньо 

після їжі. Для них найкраще l\Іісце в пляні зайнять пе

ред снідаю<m.1 або перед обідоІ\І, якщо діти не були на 

11роході. Як у всіх дитячих зайняттях в дит. садку, т~н..: 

і в фізичноl\1у вихованні слід брати до уваги фізичний 

і у:"Іюnий розвиток дитини. Між дітьми З - 4 - 5 - 6-
річнюш є великі відмінності і тому слід добирати .1егші 

ігри і вправи для :'ІІОЛодших і їх ускладнювати для стар

ших. 

Велике :шачення для перебігу фізичних зайнять має 

Jанікавлення дітей, яке викликає не тільки само пояс

нення рухів і правил, але передусім гутірка, якою хоче

'10 впровадити дітей у відповідний настрій. Це бу де 

коротеньке оповідання, показ відповідних малюнків, іг

рашок, вкінці використання різноманітного приладдя до 
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зайнять. Виховницн повинна брати живу участь в іграх 

з :"Іюлодшиl\ІИ діть:'Іш, старших треба привчати гратися 

сююстійно і тоді вона має ролю керівниці і дорадниці. 

Рухи, які виховющя показує дітям, повинні бути до

І<ладні, чіткі і го.10вне естетичні. Тому бажано, щоб до

шкільні виховниці відвідували курси фізичної і ритміч

ної руханю1 длн дорослих і тим підвищували свою фі

зичну вправність та культуру руху. Кожну вправу слід 

виконувати кілька разів, але не повторяти часто тих 

са:'ІІИХ рухів, тобто щоднн такі самі рухи, бо це дітеіІ 

знуджуf. l)ез прю1усу, проте слід до:'ІІагатися, щоб діт11 

виконували рух11 щораз краще, докладніше. 

І Іри рух,1ивих вправах дуже важливий правильниіі 

віддих. Треба, отже, стежити, щоб діти, вправляючись. 

}ІJли уста закриті і віддихали носом, головно під час 

бігу. Наіікращю1 способом прочистити легені від на

гро:"І1аджених у них протягом ночі вугляних квасів є ран

ковий спів, короткий біг на uільноі\ІУ повітрі, під час 

якого легені наповнюються знову чистим повітряі\1. 

Та найнрироднішою віддиховою вправою для малої 

;щтини є її радісний го:юсний сміх, що водночас свід

чить про її здоров'я і вдоволення. Під час фізичних 
зайнять дитина не повинна відчувати, що це є плянові 

вправи, а почуuатн себе як при вільних іграх. Зрозумі

:ю, що 11ри руханці з :'І1а.1шш дітьми не вживаємо жадної 

КО:'ІІЗНди, ні технічних висловіu, як прю~., "присід, звис. 
згин". Фізичні вправи або рухливі ігри повинні бут11 

щодня в пляні зайнять в дит. садку, але не тривати дов

ше як 1 о . - 15 хвилин з :'ІІОЛОДШИ!\Ш і 15 - 20 хвилин 
зі старшюш діть:'ІІИ. Взю1ку бажано перебувати з діть

щ1 1 ---· 2 1·одини на повітрі, організовуючи з НИі\ІИ ігр11 

зі снігоі\1, санкуваннн та їзду на лещатах по плоскому 

терені. 

До фі:шчного вихоuання слід теж зарахувати про

ходи і прогулян1ш з дітьми. Звичайно вони мають виз

начену l\Іету, прим., у l\Іісті - оглядання крамниць, ві-
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rрин, головно перед святами, базару з кnітюш і горо

_шною тощо. При цьш1у, якщо це в :\1істі, навчається 

:~ітей, коли :11ожна переходити ву:~ицю, розповідаєть

ся про червоні й зелені світ.1а. І І роте, найкраще почу

вають себе діти на прогулянці серед nільної природи. 

Туди забирають із собою іграшки до ігор з піском, во

J.ОЮ, кошички із сніданкш1, добре теж :\Іати холодне 

питво, :\Юлоко, чай, лі:\юнаду. Організуючи прогулянку, 
1·реба заздалегідь поду:\1ати про :\Іісце відпочинку для 

:1ітей. При виході й попороті треба дітей порахувати. 
· Фізичне uиховання в дит. садку ведеться, як це 

"ожливе, в порозу:\ІЇнні і за вказівкюш :1ікаря, або ви

школеної гігієністки, які :\Іають постшний нагляд над 

станш1 здоров'я дітей і працівників дит. садка. 

Приладдя до рухливих вправ на 30 дітей: 
1) .м'ячі шкіряні великі - 2; 
2) :\1'ячі rу:\юві різної величини і ко.1ьору --- - 15; 
З) .\/ішечки наповнені горохО:\І - - --- - - --- --- - 30; 
4) обручі дерев'яні -- 30; 
5) віжки 15; 
б) скакалки з дерев'янюш ручкаш1 - -- 30; 
7) шнури довгі - 7; 
8) драбинки, 15 см. віддаль :\1іж щаблшш - - 2; 
9) дошки широкі на 30 см. - - - - - -- -- -- - 2; 

1 О) трибунка, гойдалка (дошка на колоді) ·- 1 - 2. 
Можна :\Іати теж деяке інше спортове приладдя, 

відповідне до віку дітей і їхніх фізичних спроl'южностей. 

Виховниця дитячого садка повинна бути ознайо~

.1е на з п е р ш о ю д о п о :\І о г о ю у наглих випадках, 

щоб, заки засягти поради лікаря, :\югла запобігти не
щастю. 

ДРАМАТИЗОВАНІ (ІЛЮЗІЙНІ) І ДИДАКТИЧНІ ІГРИ 

!гра-забава це основна форма діяльности :\1алої щ1-
rини. Ігри - це для неї шлях до пізнання світу, вони 
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nриготов"1яють дитину до праці, вчать розв'язувати 

ск.'Іадні питання, перемагати труднощі, розбуджують ак
тивність та ініціятиву дитини. Дитячі ігри допомагають 

теж у великій мірі розвиткові мови, вчать спостерігати, 

робити логічні висновки, дають поштовх до самостійної 

дитячої творчости. 

В попередньому розділі l\ІИ познайомились із рух

.11ши11ш ігра1'ш, які мають велике значення у фізично:\ІУ 
вихованні дитини. Після більшого фізичного зусилля, 

якого вю1агають рухливі ігри і вправи, дитина радо сі

дає в ігрово:\ІУ кутку кімнати чи городця і бавиться ca
:\Ja або з ровесниками, організуючи самочинно вільні 

ігри, без вказівок і втручування дорослих. До них, зви

чайно, діти потребують іграшок, щоб цікавішими були 

ігрові ситуації, щоб точніше відзеркалити в них навко

:шшній світ і життя. Іграшки фабричного вибору дитина, 

без зменшення зацікавлення до гри, часто заступає іг

рашка11ш са:норібнюш, або її уява, в разі потреби, пере
творює прею1ети, які находить у своєму найближчш1у 

довкіллі, на живі персонажі. Тоді стільчию1, поставлені 

один за одню1, являють собою поїзд, діти - це паса

жири, ті самі стільчики, розкинуті у різних місцях кі1'1-

нати, - не коники, коли ж стільчик повернути спинкою 

вниз, тоді діти почувають себе на них як на справжніх 

.1ітаках. Під столо:\1 часто відтворюють казкові сцени, 

бу дують та:\1 палаци, тоді кубики-клецки - це люди, 

а п.1юшовий вею1едик це велетень-герой. 

У таких ві.1ьних тв ор чих іграх діти зображують 

усе, що навколо себе бачать, про що їм читають чи роз

новідають, не звертаючи при цьому уваги на вірне від
творення реальних фактів. Їх уява шукає власних шля
хів і туди спрюювує ігрову дію, призначаючи товари

ІІІ<Ш та іграшка:'ІІ різн01\~анітні ролі. 

Улюбленю1 сюжетом драматизованих дитячих ігор 

є сі:\1'я з усі:'І!а її радощами і турбота:'Іш, життя в садку 

або в школі. Люблять теж діти гратися в кра:о~шицю або 
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базар. Старші хлопчики найчастіше зображують у віль

них іграх військо і бойові дії. Вистачить паперової ша

почки на голові, при боuі прутика, що виконує ро.1ю 

шаблі і - військовий виряд готовий. Не слід дозволя
ти дітю1 гратися пістоля.ми та іншою імітацією зброї, 

яку вживають '' rенrи" і бандити. Також прослухані і 

добре вже відомі казки, в яких є цікава рухлива д!я, 

діти охоче відтворюють у своїх творчих драматизованих 

іграх. Іноді вони самі зміняють, а то й придуl\Іують нові 

тексти, вкладають в них власну фантазію і творче зу

силля та щиро переживають дію. Роля виховниці об.ме

жується тут до дружньої поради і то тільки тоді, коли 

гра дітей фальшиво зображує дійсність, або тоді, коли 

треба її чиl\юсь ускладнити. Вільним драматизованю1 

іграl'І заJІишаємо в пляні зайнять в дит. садку багато 

місця, найкраще зранку, коли діти сходяться. 

Одним з важливіших засобів розуl\Іового розвитку 

дитини є д и д а к т и ч н і і г р и, які ознайомлюють ди

тину з коJІьороl\І, формою, розl\Ііром, вагою, дають уяв

лення напрямку, часу й числа. Вони виробляють у дітей 

спостережливість і увагу, здогадливість і пам'ять, ви
l\Іагають швидкої орієнтації і рішення, бо ставлять перед 

дитиною якесь завдання. В основному, дидактичні ігри 

охоплені трьома системами, яких творцяl\ІИ є Ф. Фребель, 

М. Монтесорі, О. Декролі. 

Перший з них придумав для дітей дошкільного ві

ку коl\шлет іграшок, т. зв. "дари". Є це будівельний 
.чатеріял (кубики-клецки), який у первісному виді мав 
дуже малі розміри (2 -5 cl\I. завгрубшки) і вони для 1\Іа
лої дмтини, в якої ще слабо розвинуті і дрібні рухи 

пальців, є невідповідні. Тепер кубики для дітей молод

шого віку роблять великі і різноманітної форl'ш. Також 

із коJІьорового будівельного 1\Іатеріялу діти складають 

хатки, вежі, деревuя, намистини тощо. Такі іграшки ю1у
шують дитину подумати над коJІьороl\І, розl\Ііром і фор

мою, щоб скласти цікаву цілість. Це здебільшого індиві-
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дуальні ігри, але їх :'ІІОЖНа уск.1аднювати у колективне 

зайняття. 

}{о ль ор о в і п ати чк и й мозаїк у часто за

стосовується в дидактичних настільних іграх. З кольо

роnих кусочків дереnа, діти складають повні фантазії 

нізерунки, з патичків кринички, парканчики, східці тощо. 

Під час цих ігор діти легко ознайомлюються з числови

:\ІИ поняттюш, які засвоюють тільки на конкретних при

кладах. У явлення про кількість б а г а т о - м а л о мож

на подати дітям такиІ\І способом: на патичок з дерев'яною 
підставкою нанизано десять кульок однакового розміру. 

Дев'ять із них червоні, а одна синя. Виховниця під час 
ігри звертає увагу дітям, як багато є червоних кульок, 

а як мало, тільки одна, синя. На такоІ\Іу ж патичку з 

кулькаІ\ІИ різного розміру спостерігають діти, котра є 
н а й б і л ь ш а, а котра н а й м е н ш а і складають їх на 

патичок уважно за величиною. Подібне завдання мають 

теж вкладні кубики з дерева або картону від сімох до 

десяти. Так саІ\ІО можуть діти баnитися іншими іграшка

:-.ш, прю1., вкладані яєчка, кулі, коробочки, баби, розбір

ні вежі тощо. 

З цього легко перейти до математичних nправ, почи

наючи з того, що дитина дізнається, що має дві руки, но

ги, скільки в неї гудзиків на одежі, скільки вікон і дверей 

в кімнаті і т. д. На прогулянці звертаємо їхню увагу, 

скільки квіток зірвали, скільки черешень на гілці, птахін 
на кущику. Цілком зрозуміло, що все те слід оформляти 

гутіркою, віршиком або оповіданням. 

Для закріплення якогось числа і проведення най

простіших дій в його обсягу можна з дітьми завести та

ку ігру: з паперу витяти намальованих рибок і декілька 
інших предметів, м'яч, горнятко, пляшку тощо і до всьо
го прикріпити збоку дротяне кільце. Окремо на патичку 
прикріпити нитку з гачком-дротиком, це - вудка. Пасоч

кшr паперу обвести ставок на долівці або на низькому 

столику, а коли діти граються на подвір'ї, то зробити 
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ставок на ліску. У сі ті речі кинути у ставок. Діти ло черзі 

1ш.1ов.1юють рибок. Якщо дитина зловила рибку, .1овить 

J.алі, а як нічого не зловила або зловила якийсь інший 

пред:\1ет, тоді його нкидає в ставок, а вудку дає наступній 

.:~.итині. При кінці гри перелічується, скільки хто зловив 

рибок. 

Ст у к - ст у к : витяти з паперу приблизно шість 
:1ьяльок, яблук, квіток, котиків або вжити до цієї ігри 

природний матеріял: квасолю, горох, каштани, жолуді, 

іuишки тощо. Кожна дитина дістає шість штук одного 

роду. Виховниця стукає кілька разів молоточком або 

плеще в долоні, а діти у відповідь відкладають набік 

стільки предметів, скільки було ударів і рахують вголос. 

Рах у є :\І о: дванадцять картонів поділити кожний 

на чотири клітини. В кожній із них малюнки овочів, гри

бів, квітів, городини тощо. На nicbl\IOX картонах є ма

:1юнки від 1 -- 4, на чотирьох картонах :\1алюнки від 1 
· - 5, окре:\ІО 48 :\Іалих картоників з малюнкаl\Іи, які від
повідають КJІітина:\І з такюш ж саl\ІИ!\ІИ :\Іалюнка!\ІИ на 

великих картонах. Виховниця виймає з коробки ло од

НОl\ІУ малому картончику і запитує: "Хто :\Іає чотири 
квітки?" Дитина, яка зголосилася, дістає малий кар
тончик і накриває ним відповідну клітину свого вели

кого картону. Гра триває аж доки діти не накриють всі 

клітини своїх картонів. 

В ід г а да й: на столі лід скатертю лежить ло кіль

ка каштанів, камінців, горіхів тощо. Дитина має доти

кш1 відгадати, що це є і скільки його. Можна цю ігру 

ускладнювати. Приміром, з порахованих перед тим пред

·'1етів виховниця забирає один чи два, а дитина мусить 

сказати, скільки залишилось і скільки забрано. 

У люблені дітьми настільні дидактичні ігри - це 

.1 ь отер і й ки. На малюнках можуть бути геоІ\1етрич

ні фігури, але цікавіші дітям є картинки, що зобража

ють життя людей, тварин і тому викликають у дітей 

велике зацікавлення та примушують самостійно дума-
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ти. Виготовити картони або рисункові папери роз:\1іро:\І 

28 х 22 см. Один картон поділити на 9 клітин (З х З) 
і його не розтинати. Другий картон теж поділити на 

стільки, але його поростинати. На обох картонах є такі 

са;\Іі малюнки. Малими картончиками накривається такий 

са:\1 малюнок на великому картоні. 

Г р и д о р о з р і з н ю в а н я к о л ь о р у : хлоп

чик з прапорцем у руці. Кольор штанців і прапорця 

зl\1іняється в кожній клітині. Кольори: червоний, голу

бий, жовтий, зелений. Дівчинка в плащику, черевиках, 

у руці торбинка. Кольори: помаранч овий, фіолетовий, 

зелений і рожевий. Кольори одягу у всіх клітинах мі

няються. 

В е л и ч и н а : два котики - сивий і чорний, зі 
стяжкаІ\ш на шиї, - зеленою, голубою, червоною і 

жовтою. У кожній клітині котики мають стяжку іншого 

ко,1ьору і звернені один до одного в іншому напрямку. 

Фо рм а і ко ль ор : глечики різного кольору з 

опуклими бокаіІІИ і тих са~шх кольорів глечики з рівни

іІІИ боками. 

Гри з о р о в о - ру х о в і : бабуся сидить на крі

слі й плете панчішку, а клубок червоної волічки у кож

ній клітині лежить в іншому місці. На столі стоять у 

різних місцях миски: посередині, з лівого боку, з пра

вого боку, при рогах стола. 

Гри для вправ логічного думання : 
Ч о г о б р а к у є ? Хатка з двома вікна~ш, однюш 

днер;\ІИ, одним КОіІІИНОl\t. У кожній клітині-хатці чо

гось бракує: тут вікна, там дверей, комина і т. п. 

Хто що ї сть ? Картон поділений на 8 клітин. 

У чотирьох згори вниз - малюнок. Чотири побіч є 

порожні. На цілому картоні є такі малюнки: курочка. 

котик, зайчик, песик. На окремих відтятих картониках 

- розсипане зерно, мишка, головка капусти, кістка. 

Діти кладуть їжу біля тварин. 

Х т о де ж и в е ? Такий самий поділ картонів нк 
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і в попередній грі. В клітинах такі ;\Іалюнки: дитина, 

бджілка, риба, лисичка. На малих картониках такі ма

.1юнок: хатка, вулик, лісок, ставок. 

Дочого це є ? Картон поділений на 9 клітин. 

До накривання 9 малих картончиків. У клітинах на ве
ликому картоні є такі малюнки: молоток, зуби, волосся, 

хліб, дівчинка, тарілка, очі, колиска, рука. На малих є 

цнях, щіточка, гребінчик, ніж, капелюшок, ложка, оку

~яри, дитина, рукавиця. 

П а р ні ка р тинки . По дві картинки з однако

вю1 .малюнкоl\І. По одній з тих картинок виховниця роз

дає дітям, пари від них показує і питає: "Хто має та
ку са~1у картинку?" Діти зголошуються. Гра кінчається, 
ко.1и всі діти дібрали пару до своїх картинок. Можна 

і так провести гру, що всі картинки роздати дітям, а 

вони самі підшукають пару. Можна декілька, прим., свят

кових карток (різдвяних або великодних) розтяти на 
чотири частини, всі змішати і діти складатимуть з них 

ні.1іСть кожної картинки. Це вже для старших дітей. 

Дидактичні загадки з іграшками: 

1 ) у .мішечок покласти знайомі дітям іграшки. Дитина 
встро~1лює руку в мішечок і каже-вгадує, яку іграш

ку тримає в руках. Показує дітям, чи добре відга

дала; 

2) у мішечку є по два однакові предмети, прим., 2 
каштани, 2 горіхи, 2 цибулі, 2 гудзики тощо. 

Дитина l\1ає витягнути пару; 

3) на столі лежать іграшки. Дитина до них пригляда

ється, потім відвертається, а в той час виховниuя 

забирає одну іграшку. Дитина повинна відгадати, 

якої іграшки бракує; 

4) х т о ц е ? Виховниця показує дві частини двох 
різних малюнків, прим., на одному головка котика, 

на другому ноги ляльки, або голівка півника і по

ловина м'ячика. Діти повинні сказати, з яких І\Іа-

43 



:1юнків є ті частини і відшукати другу половину; 

5) персонажі казки, прим., "Ходить гарбуз по 
городу". Виховниця роздає дітям картинки, на кож

ній з них :\Іалюнок буряка, картоплі, моркви, гар

буза, дині, боба. Вона розповідає казку (діти вже 
її перед тим не раз чули і добре знають, це не є 

нове зайняття, зазнайомлення з казкою). В той час, 
як вона називає когось із персонажів казки, діти, 

що ~1ають відповідні малюнки, виходять на се

редину кіl\1нати, і проказують при цьому відповідні 

слова з тексту казки. Гру закінчується танком. 

До м і н о, :\ІОЖе бути кольорове, геометричне; для 

старших дітей темою може бути зміст уже прослуханої 

казки, з відомими персонажа:\ІИ, місцем дії тощо. 

Методичні вназівни: 

У сі настільні дидактичні ігри можна легко допов

нювати і ускладнювати і подавання їх дітям теж :\Іоже 

бути різноl\rанітне. Одначе дитина не повинна поміча
ти, що вона виконує якісь вправи, не J\ІОЖна теж дітей 

перевантажувати надто складними завданнями. Дуже 

важлиню1 є викликати зацікавлення дітей до ігор, при 
110му наuчання повинно uесь час мати характер гри, яка 

у висліді приносить дітям uдоволення і радість з добу

того осяг у. В іграх, :\Іетою яких є виграти, не слід під

силювати надмірно гордість з виграння, щоб тим не 

збуджуuати самолюбства та заздрощів у інших дітей. 

Ніколи не повинна дитина, яка виграла, діставати за 

це якусь нагороду, крім словесного вирізнення і корот

кої похвали, якщо у гру вона вкладала розумове чи 

фізичне зусилля. 

Здебільшого дидактичні ігри вимагають не тільки 

великого напруження і уваги органів чуття, але й спо

кійного сидіння на одному місці, тому час тривання тих 

ігор не може бути довший як зі старшими дітьми, 15 
20 хвилин, а з :\ІОлодшими дещо коротше. Настільні 
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гри с1ід чергувати з рухлившш зайняттями. Виховниuя 

дає якнайбільше дітям можливости виявити свою дум
ку і активність, вона лише слідкує за ходО:\І гри, якщо 

треба - по;~.1агає радою, поясненням, а іноді сама бере 

теж активну участь у грі. 

Настільні ігри найкраще надаються у дощеnу пору 

або зююю, в іншо:\1у часі -· тільки після фізичного зу
си.:1.1я. 

МОВНІ ЗАЙНЯТТЯ 

Рідну :\ІОву треба любити і берегти як найбільші 

ціннощі та її плекати впродовж усього життя, вже ~і 

раннього дитинства починаючи. Перші слова мами, пі

сеньки, колисанки, якими вона розважає дитину, казки. 

повинні бути у рідній мові, щоб мелодією рідного слова 

налилось вщерть cepue дитини, щоб вона в ньому лу

нала наuіть тоді, коли б довелося дитині жити сере;1 

чужого оточення. 

Правильна :~юва дитини залежить у великій мірі 

від праuі, яку п то:~1у напрямку провадять з нею батью1 

та вихопники, але також і від індивідуальних особли

востей дитини. Багато дітей шепеляє і замість шабля -
кажуть сабля, або пом'якшують звуки і кажуть замість 
ранок --- лянок, або не вимовляють "р" і кажуть за
:\Іість ріпка - ліпка, чи скорочують слова, прим., ко

мина р, кажуть ;~.шнар і т. ін. Це не є дефекти мови, а 

тільки діти ще не володіють як слід мовним апарато:\1 

і не :\ІОжуть відтворити правильну слововимову. 

На чистоту і збагачення мови великий вплив і при

клад :\Іають дорослі особи, в оточенні яких живе дитина. 

Перед виховниuями дит. садка стоїть важливе завдання 

- зробити мову дитини зрозумілою, змістовною, зба
гатити її словник та засвоїти граматичні форми. Ух осо
бистий приклад відіграє тут велику ролю, їхня мова 

мусить бути зразковою, але не менше важливою річчю 
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є :"ІІОвна активність са:'ІюЇ дитини, до якої треба її зао

хочувати. У праці над роз-витком дитячої мови перше 

~1ісце мають групові та індивідуальні р о з м о в и з 

дітьми. Тем до них найдеться багато, головно вранці, 

коли діти сходяться до дит. садка. Тоді діти не тільки 

відповідають на запити, але й самі радо розповідають, 

що вони бачили йдучи до садка, що трапилося дома. 

Виховниця уважно прислухається до розмови дітей, щоб 
вони відчули її щире зацікавлення розповіддю. Непра

вильно сказане слово дитини, виховниця вимовляє пра

вильно, не змушуючи дитину до повторювання. Іноді 
~ювні поправки робиться тоді, коли дитина закінчить 

розповідати. До дитячих оповідань слід ставитися з ува

гою, підтри1'1увати їхню вигадливість, а помилки і не

точності висловів виправляти обережно, не послаблю

ючи запалу дитини в розказуванні. 

Під час ігор, передусім драматизованих, в які діти 

вкладають зміст казок і оповідань, вчуваються в різні 

ролі, є доволі l\1ісця для збагачення і розвитку дит. мови. 

Настільні дидактичні гри теж збагачують новими сло

вами дитячий словник, бо ознайомлюють з назвами різ

них предметів. 

Одним із найцікавіших видів самостійної дитячої 

розповіді є о пи с ка р тин - .м а л ю н ків. Картини по
винні бути прості у композиції, чіткі, не згущені подро

бицями, своЇІ\І змістом привабливі для дошкільних дітей. 

Треба дати з.могу дhям докладно оглянути картину, не 

поспішаючи із запитаннями. Часом треба оповідання ди

тини доповнити, або коли картина ілюструє якусь дію, 

- са1'1ій дітям розказати. Картину можна повісити на 

стіну вже за день перед назначеним новим зайняттю~, 

щоб діти добре ознайомилися самі з її змістом, або зали

шити на день-два після зайняття, для вільного розгляду 

і закріплення. Кольорит картини повинен бути сокови

гий, насичений, все ж у гармонійному зіставленні, ко~1-
позиція чітка, щоб дитині легко було віднайти головний 
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:'ІІОтиu. Виконання найкраще акварельною технікою, при 

ЧОІ\ІУ цілі площі замальовувати суцільно одним кольором, 

без тінювань. Найважливіше в ілюстраціях, призначених 

для малих дітей, є живий, рухливий сюжет, щоб дитина 

:\Jогла уявити собі, що було спочатку, що відбувається 

тепер і як дія :\ІОЖе закінчитися. 

Нічого не дає малій дитині таких глибоких пере
живань, як І\ІИстеньк~ слово ка з ки. Вона не тільки 

веде дитину веселкоаими стежками у чарівну країну, 

де тварини і рослини живуть як люди, в радощах і тур

ботах, але, слухаючи казки, дитина дістає приклади об

разово ї мови, запам'ятує нові слова, її мова стає бага
тіша і правильніша. Невичерпним джерелом дитячого за

нікавлення є народні казки, що таємничістю антропомор

фіч:шх образіu, барвистою мовою та повторністю епі

:юд ів захоплюють малу дитину. Вона легко перевтілю

ється в персонажі казки і в іграх по-своєІ\Іу відтворює 

її дію. Такі казки, як "Ріпка", "Колобок", "Рукавичка", 
"Вовк і сеІ\Іеро козенят", "Курочка ряба", "Снігурочка", 
"Солом'яний бичок", "Три ведмеді", "Коза дереза", 
"Івасик Телесик" стали безсмертними творами україн

( ЬКОЇ дитячої літератури. 

Темами гутірок з дітьми бувають теж часто пред

:'І1ети з найближчого оточення, події щоденного життя, 

11раця людей, це т. зв. рече в і гуті р ки. Прю.1., 

:шідки взявся стіл, кошик, з чого будується дім, історія 

воuняного кабатика, сорочки, як працюють ремісники, 
1 1ю1 палиІ\Іо, світло і т. ін. У речевих гутірках дається 

J~югу дітям виявити їхні власні спостереження і знан

ня, а виховниця лише їх перевіряє та спрямовує увагу 

..:~ітей на цікавіші подробиці. Звичайно, не слід давати 

.1ітю1 передчасно вичерпних відомостей, бо вони можуть 

внтuорити хаос і непорозуІ\Ііння в їхніх ду:\1ках, вони 

ше не готові такі речі розуІ\Ііти. 

Л·\ало н нас оповідань і віршиків на г і г і є ніч н і 
т е :\І и, а вG:ш дуже корисні для закріплення гігієніч-
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них наничок у :\Іалих дітей. Вони легше запам'ятуютьсн 

і перекон.1ивіші як пізніші поради і заборони, що ви

ходять з розу:\ювого розгортання цієї справи. 

Широко никористовується в дит. садках оповідан

ня й гутірки на релігійні те:\ІИ. Особливо леrенди з жит

тя Ісуса, Божої Матері і святих, в яких зазначений зв'я
:юк природи з Богом. Вони є підготовкою до релігійно
го виховання, науки етики і віри. Діти із захопленню'~ 

слухають такі оповідання, як от "Як Ісус ліпив пташки", 
"Чо:\1у жайворонок найкраще співає", "Забуте дит~т

ко", "Капличка в лісі", а також біблійні оповідання як 

"Ісус заспокоює бурю на морі", "Чудесне розмноження 
хліба", "У здоровлення сліпого", "Ісус поміж діть:\ІИ '' 
та інші, пов'язані з Різдво:\1 Христовим і Воскресінню~. 
У сі розмови і оповідання релігійного змісту повинні ма

ти характер погідний, повинні наближати дитину до Бога, 

будити в ній почуття довір'я і любови до Нього. Не сміє 

тут бути місця для страху перед Бого:\1 і погроз кара:\111 

3а гріх. 

Релігійні гутірки в'яжуться 3 гутірка:\ІИ е тич н о
го з~1істу, в яких є приклади пошани старших, допо

:\ІОГи бідню1 і хворим, дружби ~1іж дітмш і т. ін. І в тих 
оповіданнях слід подавати радше позитивні, гідні наслі

дування моменти, а не змальовувати те:\ІНі характери. 

Не слід "витягати :моральну науку", а діти са:\Іі повинні 
дійти до морального нисновку. Можна, деколи й тре

ба, поставити їм кілька запитань, як от: "Чи подобалось 
це оповідання, казка?" "Хто найбільше подобався?" 

"Чому?" і т. ін. При цьому одначе слід уникати мора

лізування, довгої аналізи характерів дійових персона

жів та порівнювань із живими особами. Оповідання по
винно :\Іати щасливе закінчення як нагорода за Добрий 
вчинок. 

Велику педагогічну цінність для розвитку націо

нальних почувань старших дітей мають оповідання про 
ж и тт я сл а в н и х люде й нар од у, як Шевченко, 
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Франко, Леся Українка та ін. І{ороткі історичні оповідан

ня про нашу славну бувальщину, княжу велич, козацьке 

1~ійсько. Вони, крім чуттєвих зворушень, дають дітяІ\1 

11ерші відомості про рідну історію, літературу, народній 

1юбут, :\ІИстецтво. Вони будять національну свідомість, 

11очуття приналежности до рідного народу. Звичайно, 

оповідання для дітей дошкільного віку l\Іусять бути про

сrі фор:\юю, короткі, в них іноді можна сплітати історич

ні факти з фантазією, щоб полегшити дитині сприйман

ня і її зацікавити. 

JІекше як прозоні оповідання діти запам'ятують 
1~ороткі нір шики і люблять їх виголошувати з пам'я-
1і. Тут не тільки зміст :\1ає значення, але й будова вірша, 

1шп1 і рю1 і вони наближають дитину до поетичної 

торчости. В дит. садку радо навчають дітей віршів, бо 

ж це конче потрібні "точки" програ:\ІИ усяких святко
і~их днів. Одначе дуже часто виховниці йдуть в тт1у 

налрю1ку таки трохи задалеко. Щоб задовольнити ба-

1·ькін і гостей, вони З:\1ушують дітей вивчати довгі, наж

кі з.\1істо:\1, не завжди Ї:\І зрозумілі вірші, які дітям не 

;1ають жодної користи, а навпаки, перевто:\~люють, зне

охочують і передчасно перевантажують їх відомосл1-

ч11, які Ї:\І не під силу розуІ\Ііти. 

Матеріялом для збагачення :\ІОВИ дитини І\ІОЖуть 

б утн з а г ад ки, народні п рик а з ки і скоро .м q в
...: и. Вони завжди розкривають перед дитиною якусь 

1;:1астиність предІ\1ету, поглиблюють уявлення дитини, 

с rав.:~ять перед нею l\Іаленьке розу~юве завдання. Склад
ної алегорії, порівняння та іронії діти того віку ще не 

1юзу~1іють і такого І\Іатеріялу не слід ЇІ\І подавати. Зро
Jу:\1і.1і дотепні своїм зІ\1істом загадки, коли до того вони 

ще й рюювані, діти легко відгадують і запам'ятовуюп,. 
І Іри скоромовках, які даєr~ю старшю1 дітям, слід звер

' ати увагу на чистоту вимови, а не на швидкість. 
Уже в раннє-дошкільному віці приходить перше 

:тайщ1ство дитини з книжкою. Правда, вона її ще сама 
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не читає, але як же радо розглядає ілюстрації, приду

муючи до них власні тексти. І хоч роз-повідь яв.11яє со

бою ефективнішу форму у праці з малими дітьJ\Іи, бо 

оповідач J\Іоже з~1інювати хід оповідання, зупинитись 

у цікавіших J\ІЇСІ~ях, дітям іноді здається, що вони cal\ri 
пережили це оповідання, - але й читання книжки ді
тю1 J\Іає теж свою виховну вартість. Читання наближає 

дитину безпосередньо до літературної творчости, бу-

д1пь в неї вже змалку зацікавлення і пошану до книж

ки. В кожно;\Іу дит. садку повинна бути бібліотека дит. 

:1ітератури, ику від часу до часу дається дітям до пе

реглядання і повторення відомого матеріялу. 

Сильні враження, з поштовхом до обJ\Ііну дyl\1KaJ\111 

і саl\юспи1-юго розказування, дають дітям ф і л ь м и. 

одначе для дітей молодшого віку ні фільми, ні театра.11ь

ні вистави не є відповідні. Вони вимагають великого на

пруження очей і уваги, а при тому мала дитина не в си

.1і охопити цілости дії і зміни картин. Вона звичайно 

спиняється на якоl\1усь фраrJ\Іенті, деталі, який її за

хопив, і не бере цілкоl\І участи в переживаннях персо

нажів у фільl\ІЇ чи на сцені. Краще дітям підходять за

стосуnання м а г і ч но ї л іх та р ні або е п ід і яс

к о п у, де J\ІОЖна картини, які супроводять текст, зупи

нити для докладнішого оглянення або пояснення.' 
Телевізійні програми для дошкільних дітей мусять 

бути керовані людиною зі знанням педагогічної і гігіє

нічної вююг шкільного віку. Ух слід подавати дітям ду
же рідко, раз-двічі на тиждень по 15 - 20 хвилин, бо 
навіть, якщо б вони були й відповідні, то роблять дити

ну пасивниl\І глядачеl\1 і гальмують розвиток її власної 

творчої уяви. Телевізійна "J\Іода" у ранньому віці ди

тини, може перетворитися просто в манію, шкідливу 
для її фізичного і духового здоров'я. 

Дошкільній дітворі особливо відповідає л я л ь к о

ни й та тіньовий театр, якщо сценарій насиче
ний дією, рухом, а передусім гумором. Виховниня дит. 
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садка повинна ю1іти зробити хоч би й примітивню1 спо

собш1 ляльки і нюш під час спектакля зручно орудува

ти. Особливо народні казки у ляльковому театрі, вихо
дять дуже вдало, приносять дітю1 багато втіхи і викли

кають щирий сміх. 

Т і н ь о в и й т е а т р дошкільні діти важче сприй

:'І1ають як ляльковий, бо силюєти менше рухливі, ніж 

ляльки. Тому найкраще показувати дітяІ\1 уже відш1і 

казки і показ супроводити розповіддю. Силюети повинні 

бути таких роз:"І1ірів, щоб діти І\ІОгли їх бачити з відда

.1і і орудувати НИІ\ІИ слід так, щоб не було видно руки 

виконавця. 

Організоване слухання рад і о п ере д а в а нь, че

рез uідсутність зорових вражень, справляє дітю.1 І\ІОЛод

шого віку деякі труднощі, ТОl\ІУ ними користуватись не 

і1южна частіше як двічі-тричі на І\Іісяць і то тільки пе

редаваннюш, призначеними виключно для малих дітей. 

Виховниці :'ІІОжуть використовувати матеріял радіопе

редавань для зайнять в дит. садку, підбираючи його длн 

відповідної нагоди і віку дітей. 

Методичні вказівки: 

Як бачюю, є різноманітні види зайнять, які сприя

ють розвиткові мови, та перш за все сама виховниця 

l\1усить говорити виразною літературною мовою, коли 

хоче цього доl\юrтися від дітей. М'яким, приязню~ під
ходоІ\1 до дитини, а не насмішливим підкреслюванням її 

:'ІІОвних помилок можна не тільки навчити дитину пра

вильно говорити, але теж виправити деякі її мовні де

фекти. Співпраця з батьками допоможе виконати це зав

дання, яке вю1агає великої терпеливости й систематич

ности. 

Нових казок, оповідань, віршиків не подаЄІ\ІО дітяl\1 

часто, вистачить двічі-тричі на місяць, зате відомі вже 

дітям l\ІОжна багато разів повторювати. Цього діти са

:'ІІі до:"І1агаються. Оповідання повинно бути таке коротке, 
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щоб його .\ІОЖна на одному зайнятті 15 - 20 хвилин 
закінчити. Коли трапиться довше оповідання, слід роз

:1і.1ити на два зайняття, щоб тільки не перетягати часу 

тривання. Найкраще, коли nиховниця з пам'яті розказує 
казку, оповідання, одначе можна теж деколи застосу-

1~ати :\Іистецьке читання прозових і віршованих творів. 

І lіс.1я того не слід нове оповідання з дітьми повторюва

ш, хай нони спокійно переживають одержані враження. 

-1.о нього поuерне.\юся ще не раз за один-два або й біль

ше днів. Під час слухання оповідань треба створити спо

кійний настрій, посадити дітей навколо себе, щоб усі 

бачи.1и опонідачку. Іноді треба оповідання перервати і 

~:ідпоuісти на дитячі запитання, або кількоl\Іа словами 

Jаохотити їх слухати, розбудити зацікавлення і увагу. 

Розказуючи дітю1, слід уникати вишуканих фраз, ак

горського тону і надто живої жестикуляції, бо це все 

сто:\І.1ює дитину і розсіває її увагу. 

Перед винченню1 віршика чи розповіддю казочки 

:юбре є показати дітяl\І відповідну картину і, як уже 

бу.10 с1<азано, повісити її за день наперед на стіну, або 

11еред са.\1ю1 зайняття.\1 показати дітям іграшку, яка зо

бражує дієвий персонаж, чи вкінці короткою гутіркою, 

не перепоuіданням змісту, ввести дітей у відповідний 

настрій, апюсферу. Коли вивчаємо віршика то вихов

ниця виголошує раз і вдруге цілий віршик, голосно, з 

відповідною .\Юдуляцією і обов'язково з паІ\1'яті. Потім 
:~іти виголошують з нею хоро.\1, щоб їх осмілити, в гур

ті 1~е йде .1егше, а далі вже :-.южна частинами, і питати, 

хто сю1 хоче проказати або ~щвох разом. Повторювати 

.\ІОЖна ноного вірша так довго, як довго це дітей ціка

вить. Звичайно не довше як 15 - 20 хвилин, врахову
ючи вже і вступну гутірку. До віршика повернемося 

ще не раз і діти більше не відчуватиІ\1уть, що І\ІИ хочемо. 

щоб вони винчали його напам'ять. Не слід вивчати дітей 

бі.1ьше як три, чи чотири віршики на :місяць, в тому вже 

й тексти пісеньок. До уваги треба брати гуртові реци-
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тації або інсценізації, в яких бере участь більша кі.1ь

кість дітей. 

На 6 - 7 році життя, поза межами України - на
віть раніше 5 - б років, :можна починати вчити дошкіль
ної грамоти. Заки ще діти підуть до чужомовної школи, 

у інший, новий для них привабливий світ, їх слід озна

йомити з українським письмом. Це можуть бути друко

вані окремі літери і з них складені слова, не називаючи 

літер, прим., МАМА, діти їх вивчають самовільно, ви

падково, .майже ігровим способом. Вертаємося знову до 

способу писання рукою, не друком, і тут теж слід пи

сати ці слова, ім'я своє і родини, аж потіl\1 писання зі 
слуху і вкінці називання літер. Коли ці слона сама ди

тина ілюструє картинкою чи рисунком, тоді вона не 

відчуває, що її обов'язково вчать писати й читати, а 
сприймати це бу де легше, ніби граючись. 

СПІВ І МУЗИКА 

У ТОl\ІУ садку діти добре себе почувають, в яко.му 

часто дзвенить веселий дитячий спів. Дитина народжу

ється з любов'ю до співу й музики. Вже немовлятко із 
задоволенням слухає колискової пісеньки і, вколисане 

її мелодією, спокійно засинає. Старші діти передають 

самочинно через спів і музику свої настрої і пережи

вання. Приспівуючи, вони рухами виявляють свою ра

дість, вдоволення, притупцьовують ногаl\ІИ, стрибають, 

присідають, плещуть у долоні. Малі діти, коли їх ніхто 

не чує, часто складають якісь оповідання, створююп) 

до них рухові образи, при чому наспівують свої мело
дії. Музика викликає радість, вносить в життя дітей ба

дьорий настрій, об'єднує дитячий гурт, дає різноманіт
ні можливості для виявлення самодіяльної творчости. 

Тому музичним зайняттям присвячується в садку дуже 

багато l\Іісця, l\1узикою, сказати б, просякнута тут уся 

виховна праця. Часоl\1 діти бувають неспокійні, зчиня-
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ють галас, важко організувати з ними якесь зайняття, 

а на звуки l\Іузики або пісеньки в ту ж мить втихають, 

дисциплінуються і стають мов не ті самі. 

Музичне виховання в дит. садку має такі види: 

Сп і в, це основа всієї музичної праці з малими дітьми, 

бо тут не тільки :мелодія, але й текст здебільшого ці
кавий, веселий. Пісеньки для малих дітей повинні бути 

короткі, бадьорі, хоч можуть бути теж і ліричні, l\Іело

дія в обсягу дитячої голосової скалі, тобто найнижчий 

тон "до" або "ре", найнижчий "до-ре-мі" другої окта
ви. Дитина дошкільна не може й не повинна співати пі

сень, призначених для дорослих, бо широка їх скаля 

зриває в дитини голосові струни. Добре організований 

спів привчає дитину виразно вимовляти слова, дихати 

глибше і ритмічно, що теж сприяє розвиткові грудної 

клітки. Р и т l\І і к а: не має для себе встановленого міс

ця в пляні праці, хіба що річ у подаванні нового мате

ріялу. Кожного дня, першої ліпшої хвилини, коли хоче

l\ІО зосередити розсіяну увагу дітей, хочемо їх заспоко

їти, вистачить подати кілька ритмічних сигналів, на які 

діти зараз же реагують відповідним рухом і уважно 

вслухуються в наступні музичні ритми, які вони викону

ють в рухах. Це звичайно маршування і біг з відповід

ними рухаl\ІИ ра1'1ен. Ритміка передусім заспокойливо 

впливає на нервову систему, виробляє почуття музич

ного ритму, розвиває слух і гарні скоординовані рухи 

тіла. Ритміка в основному пов'язана з музикою або мело

дією, але коли йде про підкресленнж чистого ритму, 

тоді краще користуватися ударними інструментами, при

l\Ііроl\1, барабанчиком. 

В дитячо.му садку проробляємо лише елементарні 

вправи ритмічної руханки, бо не маємо на1'1іру вишко

.1ювати дітей у тому напрямку, а також не всі вихов~ 

ниці є настільки музикальні, щоб могли як слід про

вадити зайняття з обсягу ритміки, прим., за методою 

Жак Далькроза. Отже, під удари барабанчика ведемо: 
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1) хід зі змінаІ\ІИ темпу (повільний, прискорений, 
біг); 

2) реагування на силу звука (голосно, тихо, .тІе
генький і важкий крок), прим., хід котика і 
ведмедя); 

З) плавний і вриваний рух (слимак витягає і хо
на є ріжки, вітерець колише трави і гілки дерев, 
стрибки жабки, котика й горобчика); 

4) акцентування поодиноких танків плесканнs1:'І1 у 
долоні або стукання;~,1 ногою; 

5) виконування ігрових вправ з нескладним рит
мом (коники, дощик, горобчики, слимаки і т. ін.) 

Тісно з ритмікою в'яжеться інший вид музичного 
1шхоuання - це т. зв. рухи п ід му зик у, тобто 

інтерпретація тексту і характеру ;~,1узичного твору ру

хюш тіла. Діти, які часто слухають l\Іузику, охоче самі 

ілюструють руха;~,ш виразний музичний текст, а вихов

ниця тільки дораджує дещо тут і та:'ІІ змінити чи краще 

офор1'шти. Дітям l\юлодшим і ;~,1ало:'І1узикальним треба до 

л1узики без слів самій дібрати відповідні рухи. Та це 

вже подекуди входить в обсяг рипю-пластики, яка ви

~1агає не тільки фізичної справности, але й музичного 

відчуття. Найчастіше користуються вже готови;~.ш, в .т~і

тературі подани;~.ш, зразками рухів під .музику і тоді 

вони бувають ПОПИСОВИІ\ІИ точка:\ІИ в програмі святко

вих днів. 

Доступніші дітям дошкільного віку є і г р и з і 

с п і в о м, в яких діти рухами ілюструють зміст пісень

ки. Коли діти вже трохи засвоїли собі мелодію і ЗІ\Ііст 

пісні, ;~,южемо ЇІ\І запропонувати рухову її інсценізацію, 

без показу виховниці. Буває, що діти легко й дотепно 

придумують рухи до слів і угрупування ігор. Коли nи

ховниця хоче сама навчити дітей рухів до иісеньки, то 

не накидає їх дітям, а розІ\Іовою, поясненням наводить 

J.ітей до того, що вони таки самі складуть потрібні ру
хи, а виховниця лише "вишліфує" цілість. 
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У програмі святкових днів звичайно своє місце ма

ють т а н о ч к и, які діти радо виконують, а дорослі 

їх оплескують. Зв11чайно, не може тут бути й мови про 

вивчення малих дітей складних кроків і фіrур, але .з 

відомих дітям рухових вправ дрібних кроків, з приги

нанню~ колін, висувних кроків, підстрибків можна скла

сти таночок до народньої музики, найкраще коломий

кової. Таночок парами, колом, "гусаком", кривим ко
ло:-.1. Тут уже не можна вимагати дитячої інвенції, щоб 

усе ж задалеко не відбігти від елементів народньої му
зшш й танцю. Тоді виховниця мусить показати дітю1 

кожний рух і слідкувати за тим, щоб діти докладно його 

виконали. Не надаються цілком для малих дітей танці 

в ритмі вальса, або подібні на зразок танців для дорос

лих. 

Досі мало в наших садках практикованюr видш1 

:-.1узичного виховання є с л у х а н н я м у з и к и у ви

конанні дорослих. Найлегше діти сприймають пісні бе~і 

інструментального супроводу, але вони теж радо спуха

ють короткі музичні уривки виразного характеру, від

гадують знайомі Їl\І музичні твори, r.rузичні загадки, вмі

.:rо розрізняють контрастуючі частини. Велику радісн 

приносять дітям ілюстрування музикою знайомих їм ка

:юк, прим., "Ріпка", "Івасик Телесик", :музична інтерпре
тація їх r.1али.м дітяl\І, можливо, цікавіша як мовна, бо 

нона яскравіша, пластичніше відкриває перед їхніми 

очюrа казкові картини. В разі браку музичного інстру

:-.1енту, l\ЮЖНа для слухання музики користуяатись па

тефоно:\І з відповідними платівками або організовано 

с:1ухати музичних радіопередавань для дітей. Так непо

:-.1ітно привчається вже малих дітей слухати музику, її 

відчувати, а далі й розуl\rіти, виробляючи тим способо:-.1 

у них змат<у музичний смак та потребу включити :\Іу

~шку в їхнє пізніше культурне життя. 

М е т од и ч н і в к а з і в к и : коли в пісеньці, яку 

хо 1 1е:-.ю вивчити, є декілька невідом.их усім дітям елі~, то-

5n 



ді вживаєІ\ю їх у вступній гутірці, а як треба - пояс
нюємо. Можна для зацікавлення текстом показати ді
тю1 картинку або іграшки, про які співається в пісень

ці. Коли ж уміло користуємося музичним інструментом, 
тоді краще пісеньку вивчати 'без допоміжних середни
ків, бо взагалі не бажано вмішувати в музичне зайнят
тя забагато розмов та пояснень. Не є завданням, уже з 
першого разу навчити дітей поправно співати мелодію 

і виІ\ювляти слова. На першому зайнятті маємо тільки 

зацікавити новою пісенькою, а вивчення прийде віл~но 
на наступних музичних або принагідних зайняттях. На 

закінчення нового музичного зайняття діти, власне спі

вають відому їм уже пісеньку або заводять відому ігру 
зі співом, або маршують під музику. Коли тільки навча

ємо дітей співати, під час вступної гутірки діти можуть 

сидіти на стільчиках, але коли вони вже дещо ліпше 

опанували пісеньку, тоді краще, щоб вони співали сто

ячи у півколі, або в гро:\1адці. У стрункій поставі діти 

ставляться з більшою увагою до виконання пісні і го

лос краще виходить як у сидячій, часом дещо похиле

ній, недбалій поставі. Для вивчення таночків потрібно 
більше часу, та все ж не можемо вправляти з дітьми 

довше як 15 --- 20 хвилин, зі старшими трохи довше. 

Час тривання музичних зайнять, як теж і інших, зале

жить у великій мірі від зацікавлення дітей. Музичну про

граму на прилюдну імпрезу підготовляємо довший час, 

щоб безупинними пробами і муштруванням не перевто

~шти і не знеохотити дітей. До ігор зі співом, таночків, 

рухів під музику і ритміки дається часом дітям в дит. 

садку відповідні костюми, шапочки, квіти, прапорці, щоб 

урізноманітнити їх, щоб за допомогою конкретного ма

теріялу закріпити ілюзійність музичної мови. 

Щоб музичне виховання в дит. садку дало тривкі 

основи і можливості щораз кращого розвитку, мусить 

виховниця бути І\1узика.1ьною, мати добрий музичний 
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слух і голос і :\Іусить .І'Jюбити співати. Інакше діти бу

дуть глухі на :\Іузичні тони і ніколи не зазнають рар.о

щів :'\Іузичних переживань. 

ПРИРОДОЗНАВСТВО 

Дітей треба виховувати якнайб.І'Jижче до природи, бо 

вона повна прецікавих явищ у рослинному і тваринному 

світі. Вона є не тільки :\Югутнім засобом розумового 
розвитку дитини, не тільки сприяє ростові її фізичних 

сил, але вона дає теж стільки естетичних переживань, 

що людина часо:\1 серед вільної природи стає неначе 

:1іпшою, шляхетнішою. Уся народня творчість україн

ців, як хліборобського народу, пов'язана тісно з приро
J.Ою і її проявами життя. ГJ1ибоке відчуття природи від

билося теж у дитячому фолкльорному матеріялі, в коли

санках, казках, народніх іграх тощо. І ту любов до при

роди, яка в нашо:'\ІУ народі переходить іноді у фанатич

не прив'язання і творить :\Іайже органічну злуку людини 
із землею, слід плекати нже н малих дітях шляхом озна

йомлення з її життю~ і далі усвідомлюванням найпрос

тіших причинових зв'язкіn її явищ. 

Найважливіше тут допомогти дитині спостерігати, 

бо вслід за тим піде допитливість, непомітно збудиться 

жадоба знання, ТО:'\ІУ у кожній порі року, коли тільки 

до того пригожі апюсферичні умови, треба виходити 

з дітьl\ш на прогулянку-проходи в природу, щоб вони 

:\Іали змогу робити спостереження на конкретному :\Іа

теріялі. Правда, :\Юлодші діти, коли їх вивести у вільну 

природу, звичайно не звертають нінащо уваги, а гра
ючись - розбігаються гуртками. Але коли мине це пер
ше радісне відчуття вільного простору, яким дитина, 

головно з тісного :\Ііського оточення, хоче натішитись, 
~южна легко звернути її увагу на якийсь фраr.мент при

роди. Прим., "погляньте діти, яка тут зелена травичка, 

а вчора ми її ще не бачили". І враз піде вільна гутірка 
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про перші ознаки провесни, сонечко стало вже тепліше 

гріти, сніг тане, із шумом течуть струмки і діти пуска

ють по воді човники з березової кори або фабричної 

роботи. Велику радість приносить дітям збирання пер
ших весняних квітів, вони теж стинають вербові, ка

штанові і вишневі гілки, приносять у кімнату, де у пляш
ках з водою гілки швидше розвиваються і розквітають. 

На весняних квітах діти пізнають кольор, запах, форму 

n.1атків і листочків. Прислухуючись до щебету пташок, 

жайворонків, шпаків - вправляють свій слух, і водно
час ознайомлюються з їх гніздуванняl\І і способом жит

тя. Радісниl\І вигукуванням вітають діти перших мете

.1иків, блискучих жучків, з увагою слідкують за їх рух

.1ивю1 життям. 

Приглядаючись до праці дорослих у полі та в го

роді, діти й собі починають на грядках "веснувати". 
Розчищають зе;\1лю, рівнають клюмби і грядки, сіють 

квіти і ранню городину. Після теплого весняного дощи

ка все поl\Іітно росте, зелень набирає соковитого кольо

ру і природа звільна переходить у старію літнього роз

витку. 

У деяких дит. садках, як є до того умови, діти 

в.1аштовують у :\Іісяці траuні "свято весни", для звели
чення її краси і життєдайности. Програму свята слід 

виконувати тільки серед вільної природи. 

А от діждалися літа! Багатство літньої природи слід 

особливо використати у виховній праці з малими дітьми. 
Скільки ж то цікавих тем до гутірок, нагод до спосте

рігань і роблення висновків, спертих на сприйманню 

власними органами чуття - зором, нюхом, слухом, сма

КО;\І, дотиком. Сонце пече, жарко, і враз достигають 

наче солодким соком наливаються городні й лісові яго

ди. Діти, якщо .можна, зривають їх самі і на основі вес

няних спостережень знають, що вони зродилися з кві

тів. Користають теж зі своєї праці в городці, бо до вж~т
ку є вже редиска, зелена цибуля, головчаста салата то-
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що. На грядках іншої городини, треба уважно виполю

нати бурян, вибирати патичком шкідливу гусінь, коли 

буває посуха - ранком поливати грядки. 

Під час прогулянок на річку або леваду ознайомлю

ються діти з польовими жабками, ящірками, кониками, 

яких можна зловити в сітку або й просто руками, роз

глянути, а потім пустити, хай собі живуть вільним жит

тю~ у природі. І рибку н річці можна ловити, будуючи 

для неї ставки, тами, можна з нею погратися, потім -
прощавай, мала рибко, пливи собі куди хочеш! А от 

моріжком тихесенько повзе равлик. Діти його спосте

регли і втихли. А він -- довгі ріжки повільно витягає і 

вилазить з хатини-черепашки. Діти його здалека огля

нули, а далі розмову завели. Равлик, збентежений, за

ховався в хатку. Виховниця радить дітям перенести рав

лика на траву під лопухове листя, бо на стежці його 

може хтось необачно розтоптати. 

Не вважаємо за доцільне, щоб малі діти виловлюва

ли під час прогулянок всяку комашню і маленьких тва

ринок та держали їх дома бо в дит. садку у слоях чи бань

ках і буцім то обсервували спосіб їх життя, тобто, --
що і як вони їдять і як розмножуються. У висліді вода 

н баньках псується, тварини гинуть, діти втрачають до 

них зацікавлення і користи з цієї обсервації немає жад

ної. Малій дитині не треба так реально підходити до 

біологічних справ, цілком вистачить, коли вона спосте

рігає усі ті тварини в їхньому природному довкіллі, за

тямить якусь характерну рису зовнішнього вигляду, 

поведінки. Правда, малі діти люблять ловити всякі жи

ві сотворіння, зачиняти їх у коробки, та це випливає 

не з цікавости їх обсервувати, а часто з бажання їх !\!У

чити, бо малі діти часом мають нахил до безоглядности, 

а то й жорстокости. Тому мучать і знущаються над без

боронним кошенятком, метеликові відривають крильця, 

хрущоnі ноги, несвідомі цілком того, що завдають їr.1 

болю і кривди. Це просто дає ї~1 насолоду з почуттн 
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Давайте ріщаІ фото Я. Сав:ки 

сноєї сили, з виявлення cuoro "я''. А вті~1 обсервація 
і дослідча праця над природою не є справа З - 6 літніх 
дітей, залиш~ю це школяраl'І, що вивчають природничі 

науки, а мала дитина хай радується вільним простором 

у природі, l\1альовничістю її краєвиду, хай запрю1ічає 

безліч щораз нових явищ, які саІ\ючинно будять її до

питливість, розвивають думку. 

Літо. 31\Ііни помітні більше на селі як у l\Іісті. В по
:1і достигає збіжжя. Приходять жнива і сінокоси. Діт11 

ідуть у поле 1\Іежами, зривають квіти, плетуть віночки, 
користуючись ними в іграх, вквітчають ікону у придо

рожній каплиці або ставлять їх у кімнатах у глечики. 

l3 гутірках дізнаються про те, звідки береться хліб, ка-
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ша, ко"ІУ потрібне сіно т. ін. Для вшанування прані 

рільника, діти влаштовують обжинки, сплітають вінки 

з колосся, співають обжинкових пісень. Звичайно це мо

жуть робити діти, що мешкають на селі або близько ньо
го, діти у великих містах все ж повинні поїхати автобу
са"ш, щоб мати нагоду побачити "широкий світ" і голон
но --- на:\шлуватися вільним, зеленим простором. Діти 

вертаються з таких прогулянок щасливі! До помочі в 

організуванні такої події слід запросити кількох батьків, 

щоб діти почувалися безпечніше. 

Поля спустіли, і тільки павутиння бабиного літа 
в'ється по стернях. Бузьки збираються на раду, бо час 
їм уже готуватись у далеку дорогу. Прийшла осінь. 

Жовто-зеленого листя стільки нападало вниз, навколо 
дерев. А вітер осінний ним крутить і закидає всі стежки 

й дороги. Діти збирають листя n китиці, нанизують на 
нитки гірлянди, прибирають ними кімнати, або ·вносять 

обнову у свої ігри. Каштани, жолуддя, шишки дають 

прекрасний матеріял для виробу іграшок-саморобок. 

Найбільше приваблює тепер дітей сад. Скільки та:\1 
01ачних овочін! Їх можна не тільки досхочу їсти, але 
й приглядатися, а то й помагати дорослим при роботі. 

У кошики складати, шукати у траві, або дивитися, як 

буває варять у казані повидло, солодкі пахощі якого 

розливаються по сусідських городах. Навіть діти з міс

та :\южуть побувати літом чи восени в саді, бо не раз 

:\Іатері наймаються обривати малину, зривати черешні 

та персики (пічеси), у поблизькі села іноді не виключно 
д.1я заробітку, а щоб побути з дітьми на свіжому повітрі 

та дати їм змогу поласувати овочами. 

Дедалі не чути вже щебету пташок. Пояснити слід 

дітям, чому декотрі з них відлітають у теплі краї. Комахи, 

жуки, їжаки забиваються у схованки, бо відчувають, що 

вже наближається зю1а і надворі вони від холоду про

пали б. І дерева теж не такі стали, посумніли. Десь nоді-
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.rюсь їхнє розкішне листяне вбрання, випря:нилися голі 

гі.'Іки і наче ждуть, що далі буде. 

Однієї ночі присипав усе бі.~есенький, пухкий сні
жок. Як чудно: куди глянь - усе навколо біле-біле, м'я
ке. Тільки ялинки стоять зелені, здається, навіть кращі 
як ·були влітку. Під клаптями снігу, що навис на гілці. 
заховався внизу зайчик і цікаво розглядається навколо. 

Стало зимно, але як затопити в печі чи розкрутити огрі
ва:1ьний автомат, в хаті стає затишно, приємно. Так ра

до у такий час діти слухають казок і згадують літні про

гулянки. Одягнувшись тепло, діти дуже радо вибігають 
на сніг покататись на санчатах і на лід ковзатись. І взим

ку слід ниходити з дітьми на проходи і при тій нагоді роз

г лянутн з дітьми властивості снігу і льоду, принести йо

го в кімнату, де він від тепла перетворюється у воду. І 

взю1ку діти І\Іають на дворі працю. Треба стежки в город

ці проІ\Іести, перед хатою вуличку розчистити, бо за ніч 

хуртовина цілі кучугури навіяла. А пташкаІ\І, які зали

шилися з наІ\Іи зимувати, - горобці, сороки, щиглики, 

нільшаюш, збудувати домик-їдальню і серед лютої зими 

годувати їх сухими ягодами, зерном, крихта:\ІИ хліба. Як 

прийде несна - вони віддячуться за допо:\югу і виїдати

:\1уть н садку шкідливих комах і гусінь. 

Таке безпосереднє зіткнення дітей з природою, дає 

Ї:\І багато вражень і знання, сприяє вихованню спосте

режливости, дає поштовх до різноманітних ігор. Щоб 

одначе не переривати приязного знайомства дітей з при

родою навіть тоді, коли годі іти з ними на прохід чи гра

тись надворі, діти в дит. садку плекають кімнатні росли

ни, пересаджують їх, миють, поливають, у глечики кла

дуть жині квіти, а коли зимою їх важче дістати, тоді па

хучі гілки смереки, чи інших шпилькових дерев. В містах 
:\ІОЖна зробити акваріюм, в яко.му живуть золоті рибки, 

але годування і плекання їх вимагає знання, відповідних 
водоростів, прочищування води, утримування відповід
ної температури тощо, і тому не кожний може як слід 
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це діло повести. Буває, що є до цього відповідні умщш, 

і тоді корисно для дітей плекати домашніх тварин, крі

:шків, курей, голубів, діти пізнають їх і поводяться з 

нюш як з друзями. 

Велике значення для уточнення й поширення уявлень 

дітей про природу дають розповіді про життя природи, 

нкі проводиться при допомозі картин, що зображують 

.:1.иких тварин, як от вовк, лисичка, зайчик, а дітей стар

ших l\ІОЖна ознайщшти з тигро~1, мавпою, левом, вер

блюдом та ін. Набуті відомості діти закріплюють в ди

J.актичних настільних іграх, як от, рослинні і тваринні 

:1ьотерійки, до:-.1іна, та в ручних працях з природного 

чатеріялу. 

М ет од и ч н і в ка 'З і в ки: виховниця дит. садка 

11овинна знати, що природа дає дітям безліч еl\Іоційних 

11ражень, розгортає перед НИl\ІИ щораз нові цікаві світи. 

Запитання дітей є показчиком того, чи ·враження лиша

ють слід, то:-.1у їхню допитливість слід підтримувати зро

зумілими Ї:\І і uікавюш відповідюш. Чинник природн 

повинен бути у вихованні :-.1алих дітей використуваний 

:з увагою і обдуl\1аним пляном. Ідучи з дітьми на лоно 

природи, треба заздалегідь виробити собі мету екскур

сії, взяти з собою відповідне приладдя, як кошики на 

нгоди чи гриби, сітки для :-.1етеликів, коли йдемо на річ

ку - ведерця для води, лопатки тощо. Для праці в го

родці повинні бути в кожно.му дит. садку грабельки, 

1·ачки, візочки, віники і т. ін., розраховуючи один пред

чет на кількоро дітей. Природа дає теж прекрасний ма

теріял для виробу іграшок-саморобок, як от каштани, 

горіхи, картопля, :-.юрква, буряки, шишки, жолуддя, ря

бина, свербиус, солома, осіннє листя, насіння дині й 

соняшника, сніг, лід і т. ін. Коли метою прогулянки не 

є ознайомлення ,з природою, а тільки розвага, тоді тре

ба ~1ати для фізичних вправ та ігор приладдя, що його 

11одано у розділі "фізичне виховання". Наведені при
клади далеко ще не ничерпують усіх .можливостей, які 
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дає природа для спостерігань та розумового розвитку 

дитини. Тут багато залежить від умов, серед яких жи

вуть діти, чи це є село чи місто, лісиста чи степова 

око:нщя. 

РУЧНІ ПРАЦІ 

Характерною прикметою ~1алої дитини є 11 нестрим
ний гін до руху, діяльности. Вона не може б'езчинно 

сидіти довго на од·ному l\ticцi, не може теж довго зали

шатися н пасивній ролі глядача. Мусить невпинно чи

мось зай~1атися, щоб таким способш1 виявити своє вра

ження ні'д навколишнього світу, найти реальний нихід 

своїй живій уяві. Одним з найулюбленіших засобів ни

нну своєї ду1'1ки є в малих дітей р и с у н о к. 

Перші риски, кривульки та мазки, які 2 - З літня 

дитина розсипає по папері, перші її рисункові спроби 

не зв'язані з бажанням щонебудь зобразити. Ії радує 
сам рух руки, володіння олі,вцем або пензликом. Але да

лі в тих дитячих "богоl\1азах" виявляються вже проблис

ки якоїсь ду~1ки, дитина починає своїм рисункам дава

ги назви. Зничайно це не є окре~1і предмети, а сюжет

ні картини, які мають рухливу дію. Найбільше приваб

.•1ива те~1а дитячого рисунку це людина. Вона у пер

шій розвоє·вій фазі зображує "головоножця ", тобто з 
кола, що ивляє собою голову, виростають просто ноги. 

Руки, шия, тулуб, а деякі познаки пропорції приходять 

:шачно пізніше. Дошкільна дитина не рисує речі на ос

нові обсервації, ні такими, якими їх бачить, але так, 

нк про них думає і що про них ·знає. Мала дитина не 

визнає законів непроникливости і прим., рисує залізни-

11ю, якою їдуть діти на прогулянку, таким способом, 

що вагони їдуть окремо, діти стоять на 'Вагонах, а по

біч них біжать рейки. Чомусь тільки кондуктор сидить 
у вагоні. Мабуть, ~1алі діти переконані, що він є інте

гральна частина залізниці, на все життя з нею з·в'ЯJза-
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ний. Дітей теж цілком не турбує розміщення прею1етів 

на площині, ні правильне взаємовідношення величини. 
Тому буває, що на дит. рисунку люди є більші за де.ре
ва, більші від ка!\1'яниць. По-свойому теж дитина роз
:\Іальонує предмети, не старається дати їм справжні~"! 

колір, і от часто виходить корова зелена, а дерева чер

воні, бо так їй здається краще і мала дитина тю1 ці.1-

кш1 задоволена. 

Оцей вільний дитячий малюнок, що виходить зі 
спонтанного гону дитини до творчости, невиправлениіі 

порадами і рукою дорослих, дає образ дитячого заuі

кавленнн і рівня у:\ювого розвитку. Рисунок - це гра

фічна J\IOBa J\Іалої дитини, якої мо•вний с.'ІОВНИК є ще 

дуже вбогий і вона не всилі :висловити своїх думок сло

на:\ІИ, реченнюш. Ті перші рисункові примітиви ранньо

го дитинства J\tають безперечно зв'язок з образотвор
ч~ш мистецтно:\1. Ue справжня й безпосередня дитячз 

творчість, без на:\1іру щонебудь копіювати або наслі

дувати. Тому не бентежмо малої дитини насмішливим11 

зауваженнюш, не га.1ь:\1уй!\Ю безнастанними поучуван

нями її здорової творчої сили, а радіймо разо:\1 із ди

тиною, коли жива її уява находить у nільно:\1у рисунку 

щораз новий, щораз інший вислів. 

Прийде час, прибдизно між 5 - 7 роком життя, 
коли дитина uже набуде більше знання і особистого 
досвіду, її унва стане багатіша, техніка малюнку кра

ща, тоді вона са!\Іа стане більше критична до своєї пра

ні, буде до себе ставити більші вимоги. 

М е т о д и ч н і ·В к а з і в к и : виховниuя дитячого 

садка повинна дуже обережно керувати розвитком ди

тячої творчости, підтримувати ініціятиву, допомогти ди
тині довести працю до кінця, не накидаючи своєї допо

:\ІОги у виконанні. Малюнки дитячі це наче документи, 

які сшерджують розумовий розвиток дитини, тому ма

люнки конче треба систематично збирати, аналізувати, 
робити з них висновки. Кожна дитина в дит. садку по-

66 



нинна :-.1ати свою теLІку, u яку складається з визначенню~ 
дати і підпису (що це?) :\tалюнки вже з перших днів 
перебування дитини в садку. Уважне перевірювання 

такої з·бірки дає змогу глибше пізнати дитину, побачи

ти, чю1 вона живе, які її зацікавлення, :\tистецький 

с.\tак і технічні здібності. Така оцінка дитячої творчос

ти дає велику допомогу у виховній nраці з малими діть

ми, принадить до індиuідуального підходу до кожного 

з них. 

Образотворчі зайняття І\Іожуть бути на теІ\Іу за 
виборо:-.1 дітей, або на теl\Іу, запропоновану виховни

цею. Та зш1чайно діти воліють малювати те, що самі 

хочуть. В одному і другоl\Іу випадку треба завчасу при

готовити дітям папір, кольорові олівці або пензлики, 
фарби, мисочки з водою і стирочку до витирання, щоб 

cal\lo готування не забирало забагато часу, не виклику
uало замішання під час зайнять. При допомозі кольо

роuих пляl\І дитині легше uияnити свої ду:\tКи і вражен

ня, як відірванюш лініями рисунку, одначе, з огляду 

на гігієну цих зайнять, дітям молодшого дошкільного 

віку радше даємо кольорові олівці як фарби. 

Найцікавіша дітям вільна тема, бо, як сказано, во

ни .11облять малювати, що самі хочуть, але й тоді ви

ховниця нагадає дітям цікавою короткою гутіркою, що 

uони бачили на прогулянці, а·бо про що чули в казочаі. 

Порадою, допо:\юже дитині зробити малюнок цікавішю1, 

повніший з~1істом. Тут похвалить, там зверне увагу, 

тільки ніколи не слід ганити гостро дитячої праці, бо 

це її знеохотить, засоромить. Не слід теж самій влас
норучно виправляти дитячого малюнку. Дитина мусить 

сама побачити, які в нього є хиби, чого бракує, прим., 

в людини нема рук, шофер більший від авта і т. д. Під 

час праці слід звертати У'Вагу на правильну посчшу, 

спосіб держання олівця або пензлика, на чистоту пра

ці. Під кінець зайняття показати дітям кілька дитячих 

:-.1алюнків, щоб вони самі оцінили, котрИ'Й із них най-
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кращии, 1 ча.му Їl\І подобається, що було б добре попра

вити в 1\rалюнку, щоб він був гарний. Іноді кращі l\Іалюн

ки вішаємо на стіну на час кількох днів, щоб діти 

могли до них добре придивитися. 

Зайняття з малюванням триває зі старшими дітмш 

25 - 30 хвилин, а з !\ІОлодшими 15 -- 20 хвилин. Одна-
11е, коли діти із зацікавленням викінчують свою працю, 

не слід її переривати, а додати ще 2 - 3 хвилини часу, 
щоб nони закінчили малюнки і мали вдоволення. Молод

шю1 дітям краще давати папери більших розмірів, при

близно 30 Х 50 cl\I. Колір паперу більше відповідний 
сірий як білий, грубий пакунковий, одначе, такий, щоб 
фарба його не просякала. Пензлики повинні бути ве

ликі, плоскі, яких вживають до !\Іалювання олійними фар

бами. Колись виховниці cal\li готу1вали фарби, J\Іішаючи 

їх з мукою або клеєJ\І, а тепер 1\южна в краJ\Іницях ді

стати готові фарби для дитячого малювання. 

Дуже бажано, щоб у дит. садках були великі чорні 

з лінолеуІ\1 або дереn'яні ляковані таблиці, прикріплені 
до стіни на висоті приблизно 1 l\reтpa. Крім організова

них зайнять, діти радо під час довільних ігор підходять 

до таблиці і кольорОВИ;\ІИ олі'вцюrи І\Іалюють, ЩО ca!'lri 
хочуть. Це заохочує дитину до образотворчої праці, 

удоскона.1ює її техніку, розвиває творчу уяву. І тут, 

як і в інших зайняттях, важливою справою є приклад 

виховниці. Коли вона вміє з діТЬl\ІИ цікаво пропести І\Іа

.:rювання, коли 'В їх приявності ca!'lra гарно l\Іалює, тоді 

іі діти полюблять малювання, найдуть справжнє задо

волення у цій формі вислову своїх почувань і думок. 

М од елю в а н н я є теж улюблене зайняття до

шкільних дітей. Малі діти радо граються п і с ко l\І, ліh

:1ять з нього бублики, викидають з фор1'ІИ або горня

ток пасочки і калачі, будують хати, огорожі, вала:\ІИ 

оточують твердині, вигрібають до них підзеІ\1ні кори

дори і т. ін. Отже пісок це найкращий l\Іатеріял для 

ігор l\Іалої дитини, який rзихавує не тільки орган доти-
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ку, але також у великій мірі сприяє розвиткові дитячої 
творчости і фантазії. Всюди, де є малі діти, а зокрема 

в дит. садку, повинен бути пісок: влітку на подвір'ї, а 

взимку можна його держати у низьких скриньках з на

кривками в кіl\1наті. Перед вжитком треба його трішки 

скропити водою, щоб при ліпленні не розсипався. 

Другий досить розповсюджений матеріял до моде

лювання - це г л и н а. Вона мусить бути чиста, без 

каl\1інців і піску. Щоб при роботі не розсипалася, доб
ре додати до виробленої глини трішки олії. Глину час

то замінюємо п л я с т е л і н о ю, головно по містах, 
одначе, треба її ·мати досить багато, щоб кожна дитина 

мала до праці кулю завбільшки малого м'яча, щоб охо
пила обома долонями . 

.М е т о д и ч н і н к а з і в ки : діти ліплять на до
щинках 30 -- 40 см. або на такого ж роюrіру кусках лі
нолеум. Як уже сказано, дитина повинна мати стільки 

1\Іатеріялу, щоб могла працювати цілими долонями, а 

не тільки пальцяl\ІИ. При меншій кількості глини чи пла

стеліни речі виходять дуже дрібні з невиразним підкрес

.1енню1 їхніх характерних рис. Старшим дітюr можна 
дати до праці з глиною додатковий матеріял як чере

пашки, патички, прапорці, гілки і т. ін. 

Моделювання, як і інші дитячі зайняття, відбува

ється на теl\1у, що її вибрали діти, або подала вихов
ниця. Мала дитина любить щось в руках м'яти і спочатку 
втішається тим, що 1\1 1 який матеріял подається під натис
КОl\t її пальців і непомітно приходить думка щось зліпи

ти. Першиl\І "твороl\1", зпичайно, буває гладенький 1\І'я
чик, з нього твориться яблуко, далі грушка, гриб~к, 
1<ухонний посуд. У старших дітей уже щось більше, 
скшшлі1юване, приl\1., хатка, авто, літак і т. ін. Така 
праця зиичайно об'єднує довкола себе кількоро дітей. 
Зайняття з глиною триває близько 20 - 30 хвилин, 
иесь той час виховниця стежить за працею дітей, до
раджує, а як треба, то й показує, як зробити, щоб зві-
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рятка стояли на ногах (обліпити патички глиною), звер
гає увагу, щоб діти не за б ру днювали стола, одягу, не 

кидапи глини на доліnку. По скінченні зайняття не треба 

в ту ж :х~вилину збивати глину знову в грудки, не ни

щити таким способом перед очима дітей їхню працю, в 

яку вони вложили стільки праці і розумового зусилля. 

Всі дитячі праці слід заховати покищо у шафу, а потім 

з.еякі кращі залишити для розмалювання фарбюrи на 

наступне зайняття або під час вільних ігор. Г.'Іину зби

ти n одну брилу і прикрити вогкою шматкою. Про по

требу миття рук після ручних зайнять, :\1абуть, не тре

ба пригадувати. 

Б у ду в анн я : на будівельному :\ІЗтеріялі, який 

ПО:\1агає дитині пізнаuати світ, розвиває органи чуття, 

виховує 1\ІИСтецький 01ак, спер свою виховну систему 

Фридрих Фребель, приду1\1авши для дитячих ігор різноУ 

фор:\ІИ кубики, т. зв. "дари". При будуванні з кубиків 
:шичайно об'єднується гурт дітей, праця тут поділена, 
всі одностайно прямують до одної 1\tети, допо1\1агають 

один одному і це дає для суспільного виховання дуже 

11інні 1\ІО1\1енти. Одначе, 1<оли дитина не виявляє охоти 

до спільної праці, то не слід її змушувати, а дати ди

тині довільну кількість кубиків, зацікавити її якоюсь 

відомою темою, щоб збудити в дитині ініціятиву. lUoб 

конструктивну працю зробити цікавішою, новою, по

трібний різноманітний будівельний матеріял, дрібні й ве

:шкі кубики, порожні блоки, дошки, коробки~ скриньки, 
картонові деревця, прапорці, мушельки, каштани і т. 
ін. Часто трапляється, що дитина завжди бу дує те саме, 

тоді треба порадою, запитанням, підбадьоренням усклад

нити працю, або таки спільно з дитиною збудувати 
щось нове. Старші діти, в тому переважно хлопці, які 

вже 1\Іають за собою досвід будувати звичайним мате

ріялом, радо будують з матеріялу т. зв. "конструктора" 
чи '' 1\tатадора" або й інших новіших зразків, що їх 1\ЮЖ
на купити в крамницях з дитячими іграшками. Це є ком-
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11.1ети різнородних геометричних брил з кал1еня, дерева 

і :\Іеталю, з яких за поданими зразками складати можна 

не раз навіть дуже скоl\Іпліковані будів.т~і, машини тощо. 

М е т о д и ч н і в к а з і в ки : найкращим тереном 

;1.1я будівництва є чиста долівка, але :\ІОЖна теж до то

го вжити зсунуті один до одного два сто.1ики. Як усі ди

rичі іграшки, так і кубики через часте вживання стають 

брудні і ТО:\ІУ від часу до часу їх с.1ід вимити водою з 

\1ило~1, як вони :\Іальовані або .1яконані, тоді витерти 

пирочкою, звогченою у бензині. По скінченні праці, 

:.1.іти повинні са:\ІЇ скласти усі кубики до дерев'яних скри
ньок. Для одногрупного дит. садка треба наЙ:\Іенше 200 
- 300 дерев'яних кубиків різної форми й рою~іру. Прим., 

:1рібний ;\Іатеріял, граняки (приюш) 10 Х 5 Х 5 см., ку
бики 5 Х 5 Х 5 01. і більший ~штеріял, що ;\Іає rраняки 

~і2 Х 16 Х 4 сл1. або 16 Х 8 Х 4 01., (циліндри) заввиш-
1ш 16 С:\І. і в про:\1ірі 8 01., кубики 16 Х 16 Х 16 см., і 
кубики, перерізані по перекутні (діяrоналі). Щоб ве
.шкі куби не бу ли дитині заважкі, ~южуть їх робити з 

;щкти і в середині порожні. 

Ви рі з у в анн я : nитинки --- це теж один із за

собів, які розвивають уяву, естетичне відчуття, пироб

. 1яють вправність пальців, вчать докладно сти в праці. 

Нк у всіх дитячих працях, так і тут стараємося добути 

від дітей якнайбільше самостійности, розвинення влас

ної творчости, 1вільного реалізування задумі1в. Тому не 

слід користуватись готовими зразка~ш, шабльонами для 
1-=опіювання. Не :\1ає ніякої, крім, :можлнво, тільки тех
нічної вартости, подавання дітям готових 'Візерунків, 

при1'1., геоl\Іетричних фігур або інших рисованих предме

гів, які діти 1по контурах мають вирізувати. Правда, ро
бота тоді виходить "чиста", але вона, крі1'1 зручности 

у во.1одінні ножичками, не вимагає від дитини ніякої 

в.1асної думки. 

М е т о д и ч н і в к а з і в ки : ці праці слід почина

т не від ефектовних, але від елементарних речей, а саме 
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иід "шарпанок". Дітям даємо пасочки кольорового па

перу, прим., 2 01. завширшки і 8 см. завдовжки. Пока
зуємо як його скласти навпіл, а поті·м ще навпіл і в 

1\Іісцях зігнення роздерти пальцями. Вийдуть з того 

квадратики, а ті, зігнуті по діягоналі, дадуть трикутники. 

Їх можна укладати і наклеювати на папір, вони даюп. 
цікаві візерунки. З кольорового паперу діти способом 

згинання видирають пальцями тварин, людей, які на

клеєні на шердий папір, дають зручний матеріял для 

тіньового театру. 

Старші 5 - 6 літні діти вживають до різних праць 
з папером малі із заокругленими кінцями ножиці. Почат

кові зайняття - це різання паперу на вужчі і ширші 

пасочки і вже са:-.1 процес розтинання паперу приносить 

1\1алій дитині велику приємність, - ·вона поконує якусь 

трудність. Виховниця пояснить дітям, що з таких кольоро

вих паперів можна вирізувати квіти, дерева, хатки, тва

рин тощо. Добре, коли ·вона сама для прикладу виріже 

(без рисунка на звороті) і покаже техніку роботи, од
наче не для наслідування зразка. Щоб полегшити вирі

зуванни сю1етричних предметів, слід порадити дітям 

скласти папір удвоє. Уже складніші геометричні фігури 

діти :-.южуть самі нарисувати і по лінії вирізувати. З 

вирізаних р~зно1\1анітних геометричних фігур, спочат

ку у двох кольорах, а потім і більше, діти складають 

на зразок народніх вишивок узори на рушники, сороч

ки, скатерті, килимці і т. ін. Вирізування рослинних моти

вів використовують діти для оздоблення коробок, об

горток, торбинок, рямців тощо. З витинків можуть ді

п1 теж складати картинки, прим., садок на весні, поїзд 

їде рейкаl\ІИ, 1\1іж ялинками в ліску біжить лисичка і т. 
ін. Такюш ілюстраціяl\ІИ діти закріпляють свої враження 

від прослуханих казок, складають із них альбоми і коли 

надворі холодно або йде дощ, діти переглядають їх rур

гкюш і тішаться своєю працею. Пригадується набуте 

щання, відношноється давніші переживання. Вирізуван-
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ня є одним з наищкавіших видів народного :\ІИстецтва, 

ТО;\ІУ і з національного погляду слід цій дитячій прані 

приділяти особливу увагу. 

До ручних дитячих зайнять, які виробляють вправ

ність пальців, належить п е р е п л і та н ня з вузьких 

пасочків паперу, соломи, рафії, лика (їх треба перед 
вживанням намочити), шнурка або волічки. Одначе цій 
дрібній дитячій роботі слід найти практичне застосуван

ня. Запропонувати їм .зробити килимці для ляльчиної 

кі;\ІНатки, підставки під лямпу, або глечики. З плетених 

трьох або чотирьох пасків, які потім зшивається, зро

бити можна кошичок, закладки до книжки, з солш1'я
них плетінок можна при допомозі виховнині зробити 

навіть малий капелюшок. 

Занедбане тепер зайняття дітей старшого дошкіль

ного віку в и ш и 'В анн я як таке, що напружує око 

дитини і голка може стати в її руках небе;зпечною, --
все ж не находить повного виправдання. Малу дитину, 

в тому передусім дівчаток, які граються лялька~ш, їх 

одягають, перуть і прасують суконки, цікавлять різно

;\Іанітні тканини. Вони пізнають їхні властивості, а іноді 

приходить охота самій пошити "доні" новий одяг. Ди

тина домагається або й сама візьме голку і щось нею 

;\Jайструє. Ue дитяче зацікавлення слід повести правиль
ним шляхом і тоді шитво не тільки не буде шкідливю1, 

а навпаки, корисним зайняттям. Найкраще починати від 

того, щоб дитина зішила два куски матерії, потім з трьох 

боків і .зробила собі І\Іалу торбинку, прИ;\І., для хустин

ки до носа або інших якихось речей, які сховає в тор

бинку. Перестали ·вживати наколених паперів, які ди

тина повинна зашити ниткою, бо вони, власне напру

жують око, нервують дитину і вкінці це не є самостій

на дитяча робота. 

Методичні вказівки : найкращи"1 підготуван
ню~ до шиття, в яКО:\ІУ діти привчаються держати гол

ку і нею володіти, є нанизування на"шста. Крім вели-
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ких скляних кораликів, :\южна вживати природний :\Іа

теріял як от, :\1алі зелені каштани, свіжий горох, жо

:1уддя, різні тверді ягоди, соломка тощо. На перших зай
няттях треба дати дитині голку із затягненою ниткою, 

вдвоє з'В'язати вузликом, щоб нитка не витяглася. Шит
тя на матерії починати на тонстому полотні по витяг

неній нитці. До того вживати яскравих кольорових ни

ток, волічки, шити стібом вперед голкою і за якийсь час 

серветка чи покрина.1ьце для ляльки готове. Старші 
діти 6 - 7 років вишивають на грубій канві найпрості
ші взори на зразок народньої вишивки, силюети ово-

11іu і 1<віток. Зшивання двох кусків тканини в торбин

ки, як вище сказано, привчає дітей до порядкування 

своїх іграшок та інших речей, вкладати їх в окре1'1і, 

НИl\ІИ зроблені, торбинки. Во.1одіння голкою може при

датись теж у самообслугованні, прим., пришити відір

ваний rудзик, або віша.1ку на плащику. Шити можуть 

дівчатка і хлопчики, це для них однаково приємно і ко

рисно. Шиття найкраще давати дітям у дощевий або хо

.1одний день і не провадити довше як 15 - 20 хвилин, 
бо це зайняття вю~агає, як жодне інше, майже непово

рушного сидження і напруги цілого організму та уваги. 

Під час праці треба дітей посадити так, щоб вони :\Іа

ли доволі l\1ісця і не зачіпали один одного голками. 

У сі вище подані роди дитячих праць входять де

якою мі рою в розділ "Д и т я ч і і г р а ш к и", який по
сідає важливе :\tісце серед багатьох чинників виховання. 

Іграшка - це не є просто річ, якою дитина грається, 

це непідступний товариш раннього дитинства, .з яким 

вона грається. Іграшка потрібна всім дітям на цілому 

світі, однаково дітям народів на нижчому чи вищо:~.1у 

ступені культури, однаково дітям багатих чи ·вбогих 
батьків. Хоч дорослому іноді здається, що дитина, гра

ючись, власне нічого не робить, то це цілком хибний 

погляд. Іграшка навіть у руках найменшої дитини має 

своє значення, бо вже тоді вона розвиває органи чут-
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Діду, діду, озовись! фото Я. Савин 

тя, а да.1і будить заuікав.11ення довколишнім світом, звіль

на підготовляє дитину до життя, і не буде в тому пере

більшення, коли скажемо, що 1від іграшок, якими гра

ється дитина в ранньоl\ІУ віuі, великою мірою залежить 

її :'.tайбутній характер, уподобання й навички. Скільки ж 

то нових і цікавих ситуацій може створити іграшка, як 

:1егко й неnо:'.1ітно збуджу є дитячу ініuіятиву й фантазію, 

які сильні поштовхи дає до логічного думання і вина

хідливости ! Одначе свою величезну виховну ролю іг
рашка виконує тільк'и тоді, коли вона відповідатиме гі-
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гієнічню1 і педагогічним виІ\Іогам, коли дамо дітям такі 

іграшки, що змушують їх напружувати сили, навчать 

перемагати труд'нощі. Вибираючи дітям іграшки, треба 

передусім звернути увагу, чи вони посилюють духові і 

фізичні функції на різному ступені розвитку дитини. 

Ф. Фребель казав: "Дитина і взагалі кожна людина не 
повинна мати ніякого іншого прямування як те, щоб 

на кожному ступені свого розвитку в цілості бути тим, 

чого той ступінь вимагає". Діти тепер мають до розпо
рядження безліч іграшок фабричного виробу, які одна
че здебільшого не виконують свого завдання, буває на
віть за:вдають шкоди дітям. Передусім їх діти мають 

забагато, цілі кімнати заставлені іграшками, вигадли

вими дарунками батьків, знайомих, приятелів, які з різ

них нагод, не замислюючись, обдаровують дітей. 

Від часу до часу треба дітям іграшки змінити або їх 
чи~юсь доповнити. До давньої, направленої іграшки, 

дитина дуже радо вертається. Доля іграшки в руках 

дитини залежить від враження, яке вона викликає сво

єю першою появою, але також і від подачі її дитині. 

Деякі іграшки потребують пояснення, тоді беремо їх як 

тему зайняття і в гутірці ознайомлюємо дітей з її осо

бливостями. Це стосується переважно механічних ігра

шок. Буває і таке, що діти найдуть в ігровій шафuі 

"несподіванку" - нову іграшку і тоді виявляють най

бі.1ьше втіхи. До іграшки, яка попала до них яки~1сь 

чудню1 способо~1, вони виявляють особли1ве зацікавлен

ня і радо розгортають з нею самостійну творчу ігру. 

СВЯТКОВІ ДНІ В ДИТЯЧОМУ САДКУ 

І{ожний дитячий садок влаштовує протягоІ\І року 

кілька святкових днів, на які запрошуєт1>ся батьків та 

видатних громадян. Такі імпрези спричиняються до по

пуляризації дошкільної справи і приносять дітяІ\І ба

гато радощів та приєІ\1них переживань. Вони теж дають 
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нагоду uинвити дитячі таланти, сприяють розвиткові 

J.итячої сміливости і товариських прикl\Іет. Підготовка 

до свята не повинна тривати довго, бо це перевтомлює 

з.ітей, бу денніє, а на саl\Іому святі відбирає в них ра

.~ість, стає нецікавою. Найкраще, коли програма скла

.~ається з матеріялів, які пророблено під час зайнять, 

.1ише дещо докладніше опрацьованих. Програма не сміє 

бути довга та ще до того пере·вантажена важкими для 

.~итячого розуміння і зацікавлення точками. Час три

нання -- одна година. Програ1't1у слід докладно переду

чати і передусіl\1 встановити, який 1't1ає бути її ха ра к

г ер. 

Прю1., ''Тарасове Свято" виl\Іагає теплої і споюи

ної атмосфери і програма не l\ІОЖе бути перевантажена 

різноl\~анітністю. Тут годяться пісні, пірші в його честь, 

інсценізації у . виконанні старших дітей, як от, "Садок 

вишневий", ··Великдень", 1\южуть теж бути руханконі 

вправи. Ні в якому разі не 1\ІОЖНа виuодити перед пор

третом танців, ігор, гагілок і т. ін. Ue ·відтягнуло б ува
гу дітей від 1\Іети свята, затерло б тільки зроджене по

LJуття .1юбови й пошани до найбільшого українського 

поета. Естетичне офор1'1лення свята має для дітей особ

.шве значення і, власне, не завжди nоно повинно бути 

однакове. На "Tapacoue Ссято" найкраще прибрати кіl\1-

нату і портрет uишиваними рушникаl\ІИ, килимаl\ІИ, ска

тертинка1'tІИ, квітаl\ш. 

"Свято Слави", "Січових Стрільців", "Крути", "Ба

зар" - повинні l\Іати програми патріотичні, пов'язані з 

героїчнюш діла1'ІИ, одначе усе в рямцях розуміння l\Іалої 

J.итини. Свято бадьоре, піднесле, а проте нема тут міс-

11я на танці і забави. Пісні, вірші, руханкові вправи, 

.\1арші і Зl\Іагання усе по зl\юзі теl\~атично і зовнішньою 

форl\юю 1\Іає зв'язок із темою сuята. Для удекорування 

стіни надається велика картина, що зображує якусь 

110дію з життя, портрети 1юждів, прибрані rірляндами 
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осіннього листя, гілка:.1и червоної калини (:.южуть бут11 

навіть штучно зроблені, коли в той час не1'1а живих-сві

жих), жовтоб.1акитними прапорцяl\ІИ, квітами, зе.1енню 
тощо. 

"Свято N\атері" .має різноманітну програ1'1у. Та зно
ву ж неперевантажену, настрій веселий, ліричний, та не 

сентиl\1ентальний і плаксивий. Діти показують перед 1\Іа-

1\ІОЮ усе, що ю1іють, бо все те, хоч би й дуже простень

ке, радує 1\1амине серце. Тут виявити повинна себе кож

на дитина, якщо не окре1'ІО, то л гуртових виступах. 

Таєl\1но від мюш діти готують для неї подарунок. 

''Ялинка" належить теж до кращих садкових свят

кових днів. Настрій спокійний, радісний, урочистий. Бі

:ш н.1инки не слід шшодити нінких забав, масових на

родніх танців, хіба тільки танок ангелят, які принест1 

дітям ятшку, і це лише у ·виконанні старших дітей. При
:.1іро1'1, до колядки "На не·бі зірка ясна засіяла". На цьо:\tу 

святі потрібний вифлеємський вертеп, поставлений до

с11ть низько, щоб діти могли бачити усіх осіб і твар1:1н 

у середині вертепу. Не слід у ясла класти маленької .1я

:1ьочки, яку діти l\Южуть щодня бачити у вітринах краl\1-

ниць, а краще вже дістати фігурку маленького Ісуса в 

кра1'шиці з церковними речами. Треба дітям дати ілю

зію чогось небуденного, незвичайного. Якщо це l\ІОЖ
:1иве, l\ІОЖна під скатерть на столі покласти жмінку сіна 

і пояснити дітям, чому? Меню вечері складати з тради
ційних в даній околиці страв. Священик святить прос

куру і складає побажання управительці, виховницяl\1. 

батькаl\1 1 гостю~ і дітям. Потім управителька вітає всіх 
гостей, складає побажання дітям і просить усіх до ве

чері. Під час свята діти і дорослі співають колядки, ді

ти виголошують віршики про Різдво, ялинку та інші, 

відповідні зl\1істом до характеру свята. 

Крім вищезгаданих святкових днів, діти святкують 

свято с·в. Миколая, під час якого не слід влаштовувати 
довгої вистави чи концерту, а просто гостину св. Ми-
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ко:1ая. Він до дітей заговорить, ангелики роздають да

рунки, і не завжди мусить бути "чорт" із різка:\ІИ. Діти 
:\Іають пережити чарівну казку свят-Миколаївського ве

чора, а не бути знервованими і застрашенюш. В люто

і\Іу, в :\1'я·сниці, бажано влаштувати дитячу костюмову 
забаву. А що діти не можуть танцювати, слід з ними 

виводити маршу1вання, ускладнені рухами і рисунком, п 

ко.1і, в ~1аленьких колах, в двійку, чергою, парами, чвір

каші і т. ін. До помочі треба просити молодих дівчат 

чи l\Jaтepiu, щоб заба·ва відбулася зорганізовано і хао
сш1 не переrпомлювала дітей. Участь ;\JОЖуть брати 

тільки діти дошкільного віку. Забаву вести до співу і 

до :\Іузики. Дотепно було б, якби :\!ЇЖ костю:\юваниl\ІИ 

дітм.ш були персонажі з відомих дітяl\І казок, навіть 

групи з казок, і діти відгадували, хто це такий прий

шов до нас на .забаву? і під час відпочинку, хто хоче~ 

са:'.1і розповіли щось про тих "гостей" із казки. 

У Провідну неділю в деяких садках влаштовують 

"Сuяt1ене ", з показо:\1 писанок та гагілок. Хто може це 

зробити - хай діти перед Великоднеl\І приготують ко

шички з пасочкою, писанками, вербовою гілкою тощо 

і в церкві або на церковному городі хай священик посвя

тить їх. Це викликає у дітей незабутнє враження і вже 

змалку призвичаює їх до пошану1вання наших релігій
них традицій. Літом увійшло в звичай влаштовувати 

"Свято Весни", найкраще серед вільної природи, а на 
закінчення року, тобто перед великими феріями, -
в.1аштовують прогулянку, в якій беруть участь теж 

батьки. На святковий настрій, кріl\І естетично прибра
них кімнат або сцени, не менше впливає теж одяг дітей. 

Найкраще до того надається народнє вбрання, одначе 

це не може бути копія одягу для дорослих. Для дівча

ток добре буде ввести квітчасту корот·ку спідничку, ви

шивану сороч·ку, зелену або голубу запаску, коротшу 

від спіднички, вузьку крайку, два-три зразки дрібного 

на:\шста і на голові стяжку або маленький віночок із 
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кшпв. На ногах чорні черевички. Для хлопців найвід

повідніші короткі або довгі темні штанята, вишивана 

сорочка, застібнута червоною стяжкою, в поясі - край

ка. Не бажано одягати малих хлопчиків у широкі й дов

гі різнокольорові шаравари, вони у них виглядають 

нажкувато і за·вжди чомусь СІ\Іішно, та й самі шарав~ри 

не українського, а турецького походження, отже, і не 

~1усимо до них горіти особливим сантиментом. 

Коли в дит. садку є кілька осіб педагогічного пер

соналу, тоді добре визначити одну особу, яка керує 

цілим святом і за нього відповідає. Звичайно їй допо

:\Іагають інші особи і дехто з ~1атерей. Для молодших 

дітей треба приготовити лавочки або стільчики, щоб 
вони під час виступів старших дітей могли відпочити. 

Перед початком свята діти не повинні збиратися в тій 

самій кімнаті, де є гості, а зорганізовано входити на 

3алю при з·вуках :'1узики або спі1ву, починаючи програ

~1у. Найважливіша справа всіх святкових днів, коли на

стрій бадьорий, одначе не галасливий, коли програма 

коротка (не донше однієї години!) і її добре виконано. 
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