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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ ÄËß ÄÎÐÎÑËÈÕ
Ñâ³ò äèòèíñòâà — öå ÿñêðàâå ðîçìà¿òòÿ áàðâ, îáðàç³â, êàçîê.
Êàçêà ôîðìóº â ä³òåé îñíîâè ñâ³òîãëÿäó, ïðîáóäæóº ïðàãíåííÿ
äî äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³, ðîçâèâàº óÿâó. Âåëè÷åçíèé âèõîâíèé
³ òâîð÷èé ïîòåíö³àë êàçêè ìîæíà (³ ïîòð³áíî!) âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ âèÿâëåííÿ é ðîçâèòêó ë³òåðàòóðíèõ çä³áíîñòåé ìîëîäøèõ
øêîëÿð³â.
Ïðîïîíîâàíèé çîøèò ì³ñòèòü ôàíòàñòè÷í³ ìàëþíêè ³ ÷èñò³
ñòîð³íêè äëÿ çàïèñó äèâîâèæíèõ ³ñòîð³é, ñêëàäåíèõ çà ñþæåòàìè
öèõ ìàëþíê³â. Ãîëîâíèõ ãåðî¿â ìàéáóòíüî¿ êàçêè õóäîæíèê çîáðàçèâ ó íåçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, òîæ êîæíà äèòèíà ìàº ìîæëèâ³ñòü
ôàíòàçóâàòè, ÿê âîíè æèâóòü, ÷èì çàéìàþòüñÿ, à òàêîæ âèñëîâëþâàòè ïðèïóùåííÿ, ùî â³äáóâàëîñÿ ðàí³øå é ÷èì óñå ìîæå
çàê³í÷èòèñÿ.
Òðàïëÿºòüñÿ, ùî ä³òè çàïîçè÷óþòü ñþæåòè àáî îêðåì³ åï³çîäè
â³äîìèõ êàçîê ÷è ìóëüòô³ëüì³â. Òîìó, îö³íþþ÷è òâîðè þíèõ
êàçêàð³â, ðàäèìî çâåðòàòè óâàãó íàñàìïåðåä íà íîâèçíó ñþæåòó,
ñâ³æ³ñòü äóìêè é îáðàçí³ñòü âèêëàäó. Àäæå íàøå ç âàìè ãîëîâíå
çàâäàííÿ — ðîçâèíóòè ôàíòàç³þ äèòèíè, ïðèùåïèòè ïðàãíåííÿ
äî ñàìîñò³éíî¿ òâîð÷îñò³ òà âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ.
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ÆÓ×ÎÊ-ÌÀÍÄÐ²ÂÍÈ×ÎÊ
Ïëèâå ïî ìîðþ ÷îâíèê. Çðîáëåíèé â³í...
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