              Все для занять у дошкільному закладі.

   Вихователі завжди дають батькам перелік необхідного приладдя для занять малюванням, ліпленням, аплікацією. Дитині потрібні олівці, фарби, пензлі, альбоми для малювання, пластилін, кольоровий папір, клей. Причому, відправляючись у магазин за всіма цими канцтоварами, слід враховувати специфіку майбутньої покупки. 
  По-перше, не потрібно забувати, що вона призначена не для школяра, а для зовсім маленького чоловічка - поки ще не дуже спритного і вмілого, робить перші кроки не тільки у творчості, але і в своєму розвитку. 
  По-друге, куплені речі та робочі матеріали віддаються вихователям у так званий «загальний казан», тому немає сенсу купувати дуже дорогі речі - у незвичайних упаковках, прикрашені занадто помітними малюнками, блискітками, наклейками, іграшками і т.п. Якщо вже хочеться, то всю цю красу краще залишити для домашніх занять. У садок таки переважніше придбати прості, але при цьому практичні, зручне і безпечне канцелярське приладдя, яке не відволікало б на себе увагу дитини під час роботи і не заважало б йому зосередитися. 
                                    У коробці з олівцями ... 
   Отже, почнемо з олівців. Найменшим художникам рекомендуються олівці з потовщеним дерев'яним корпусом близько 1 см в діаметрі (діаметр стандартного олівця 0,6-0,7 см) - утримувати такий олівець в руці дітям буде набагато зручніше. Форма корпусу олівця теж має значення. Для малюків призначені тригранні олівці: їх як не крути, вони завжди займуть в дитячій руці правильне положення - і великий, і вказівний, і середній пальці незмінно виявляться кожен на своїй межі, а значить крихітка швидше навчиться тримати олівці так, як треба, при цьому його кисть не буде надмірно напружуватися і втомлюватися під час малювання, а лінії і малюнки будуть виходити більш впевненими та чіткими. Ще один нюанс - тригранні олівці не скочуються зі столу, тому малюкові на занятті не доведеться зайвий раз відволікатися на те, щоб ловити їх або піднімати з підлоги. Альтернативою тригранним олівцям можуть стати потовщені шестигранні олівці, межі яких не заокруглені, а навпаки явно виражені. Олівці круглого перерізу для дошкільнят не бажані. Для занять у садку знадобляться кольорові і чернографітние (прості) олівці. 
   Набір кольорових олівців повинен складатися як мінімум з 6 основних кольорів: червоного, синього, зеленого, жовтого, чорного, коричневого. Простих олівців досить 1-2 штуки (зокрема, потовщений тригранний олівець Aviator-1800 від KOH-I-NOOR). Можливо, ще буде потрібно двосторонній червоно-синій олівець. Наприклад, можна купити потовщений олівець від KOH-I-NOOR (Чехія). Щоб у руках малюка олівці без зайвого натиску малювали легко і залишали яскравий слід, вони повинні бути досить м'якими (рекомендована твердість М, а в європейському еквіваленті B) . 
  Напевно в списку письмово-малювальних приладдя опиняться і фломастери. Діти просто обожнюють ними малювати, адже лінії і контури без зайвих зусиль виходять дуже яскравими, чіткими, красивого і насиченого кольору. У магазинах і на ринках, особливо напередодні нового навчального року, завжди величезний вибір фломастерів, купуючи їх для малюків, потрібно дуже уважно вивчати інформацію на упаковці або вкладиші. Так, тут можна знайти застереження про те, що фломастери не рекомендуються дітям молодше трьох років . Пов'язано це з тим, що фломастер містить дрібні деталі, і в першу чергу невід'ємною його складовою є захисний ковпачок, який малюк може випадково проковтнути. 
  УВАГА! Малювати фломастерами (втім, як і займатися будь-яким іншим видом творчості) крихітка повинен тільки під наглядом дорослих! Піклуючись про безпеку малюків, які люблять все яскраве спробувати на зубок, потрібно купувати їм тільки ті фломастери, які мають досить великі і довгі вентильовані ковпачки. Причому на упаковці має бути позначка, що система вентиляції ковпачка відповідає міжнародному стандарту BS 7272/90, відповідно до якого вентиляційні отвори повинні пропускати не менше 8 літрів повітря на хвилину. Навіть якщо такий ковпачок опиниться в дихальних шляхах, дитина не задихнеться, поки йому буде надаватися допомога. Конструкція фломастера також має бути безпечною для малюка. Відповідно до стандарту NFS 51-205, заглушка повинна бути міцно приварена до корпусу. Це не дозволить цікавому дитині розібрати фломастер на частини і відповідно проковтнути їх, взяти в рот чорнильний тампон. До речі, самі чорнило, якими заправлені фломастери, також повинні бути безпечними для дітей. Вибирати слід фломастери з нетоксичними чорнилом, що не мають яскраво вираженого специфічного запаху, зробленими не на спиртовій, а на водній основі і краще з додаванням харчових барвників. Так як маленькі діти під час малювання, як правило, брудняться самі й бруднять все навколо, спеціально для них призначені фломастери, чорнило яких легко змиваються з рук і відпираються з одягу. Малюки часто втрачають захисні ковпачки або просто забувають закривати ними фломастери, через що ті швидко висихають. «Не висихають» тригранні фломастери Trio Perfect від Centropen (Чехія) припадуть тут як не можна до речі - вони можуть залишатися відкритими до двох місяців і при цьому будуть продовжувати нормально писати. Так само, як і у олівців, у малюків фломастерів кращий трикутний профіль корпусу в зоні захоплення. Що стосується споживчих властивостей, то хороші фломастери служать достатньо довго, лінія їхні листи (довжина сліду) становить не менше 500 м, вони повинні бути сертифіковані в Росії і відповідати вимогам міжнародних стандартів (європейського EN71 та / або американського ASTM D-4236). Термін придатності фломастерів обмежений, тому слід звертати на це увагу. 
Картини фарбами 
 Для малювання фарбами в дитячому саду використовується гуаш. На відміну від акварелі, гуаш (якщо вона свіжа і правильно зберігалася) немає необхідності розводити водою, вона добре набирається на кисть, на папері практично не тече, швидко сохне і по висохлому шару фарби можна сміливо малювати іншими квітами. Крім того, вона підходить для розфарбовування виробів з картону, тканини і глини, а після малювання фарба без проблем змивається з рук, кисті, меблів і легко відпирається з одягу. Гуаш має широку палітру яскравих, соковитих квітів, буває з блискітками, флюоресцентна, а також різних відтінків «металік».У садку знадобиться не більше 6-8 кольорів фарби, основні з яких: червоний, білий, жовтий, зелений, синій, коричневий і чорний. Шляхом змішування фарб дитина самостійно може отримати додаткові відтінки: рожевий, блакитний, помаранчевий, бузковий і т.д. Гуаш не підлягає обов'язковій сертифікації - це нешкідлива фарба. Навіть якщо малюк вирішив лизнути її, щоб перевірити, яка вона на смак, з ним нічого не станеться. Тим не менш, при покупці батьків повинен насторожити стійкий «хімічний» або навпаки зайво парфумований запах і повна відсутність інформації про фарбу на упаковці. Сумлінні виробники обов'язково позначають себе і свою торгову марку, вказують призначення фарб (у даному випадку повинна бути позначка «для дитячої творчості» із зазначенням віку дітей) та їх склад, обумовлюється можливість малювання руками і т.п. До того ж треба подивитися дату виготовлення, термін і умови зберігання фарби, так як гарантійний термін зберігання гуаші зазвичай складає не більше 12 місяців. По закінченні цього терміну фарба, як правило, засихає і її потрібно буде розводити водою. Щоб діти без допомоги дорослих могли відкривати і закривати баночки з гуашшю, кришечки повинні бути загвинчуються. 
  Що стосується пензликів, то дитині знадобиться дві(тонка і товста), зроблені з волосся білки або колонка, і одна більш товста кисть, зроблена з натуральної свинячий або синтетичної щетини . Волоски білячих і колонкових кистей м'які й еластичні, при намоканні вони щільно прилягають один до одного, завдяки чому навіть початківець художник здатний намалювати більш-менш рівні лінії і акуратні мазки різної товщини, в тому числі й тонкі. Товстий пензлик використовується для розфарбовування досить великих поверхонь (на дитячих малюнках це в першу чергу небо, море, земля, трава, сніг тощо) так дитині набагато зручніше. Для нанесення клею необхідне окремий пензлик. Купуючи пензлики, потрібно перевірити, чи міцно металева обойма закріплена на ручці і чи не втрачає пучок волоски, якщо їх злегка потягати. Товщина кистей зазвичай підбирається в залежності від віку дитини - чим він молодший, тим товщі кисть. Якщо вихователь не вимагає іншого, то для дітей від 1,5 до 3 років це будуть пензлі № 10 і 12, для дітей 3-4 років - пензлі № 4, 8, 10, для 5-6 - річних хлопців - пензлі № 3 , 6, 8. Кисті можна придбати окремо - їх ціна буде в межах 7-25 руб. за штуку. 
  Вибираючи альбом для малювання, варто звернути увагу на якість паперу. За кольором вона повинна бути чисто білій і без сторонніх вкраплень, а по товщині - досить щільною. Малята ще не здатні правильно розраховувати свої сили, тому якщо захопившись малюванням вони перестараються з фарбами, то тонкий папір скоріше за все промокне наскрізь, пожолобиться і прорветься ще до закінчення роботи. Не минути розриву і під вістрям олівця, якщо дитина в творчому пориві посильніше зробить натиск. Зрозуміло, що такий поворот подій може сильно засмутити маленького художника і навіть викликати в нього сльози. Що стосується текстури альбомних аркушів, то для малювання олівцем і фломастером цілком підійде і глянцево-гладка папір, в той час як для роботи з фарбами краще вибрати папір з матовою поверхнею, щоб на малюнку було менше патьоків. У дитячий сад треба придбати два альбоми формату А4, в кожному з яких буде не менше 20-25 аркушів. 
                                                      Я ліплю! 
   Ліплення знайомить малюка з поняттям обсягу та просторової уяви. Створюючи свої перші «скульптури», малюк вчиться володіти пальчиками, координувати їх руху, причому під час ліплення задіюються обидві його руки. Тактильні відчуття тут не менш важливі. Малюк усвідомлює, що таке «твердий», «м'який», «теплий», «холодний», «пластичний» і т.п. Ну і звичайно ж ліплення - це дуже захоплююче заняття, адже дитина сама, своїми руками «щось» перетворює на конкретне «щось». І нехай поки що це будуть всього лише найпростіші «колобки», «сніжок», «м'ячики», «морквини», «ковбаски», «бублика», «блюдця» і «грибки» - головне, щоб малюкові було цікаво і він залишався задоволений отриманим результатом. У магазинах батьки знайдуть безліч найрізноманітніших матеріалів для ліплення. Це пластилін всіляких властивостей і форм (у тому числі кульковий, флюоресцентний, водостійкий), глина біла та кольорова, пластичні пасти. У дитячому садку малюки ліплять в основному з пластиліну, що продається у вигляді традиційних брусків. Набір пластиліну повинен складатися не менш ніж з 6-8 кольорів і стека (робочого ножа). Щоб навіть найменші дітки могли впоратися з пластиліном, він повинен швидко нагріватися в руках, стаючи м'яким буквально після кількох м'яття, але при цьому не розтікатися в долоньках і не липнути до них. Окремі частини пластилінового твори повинні добре сполучатися один з одним і довгостроково зберігати свою форму. Пластилін повинен бути багаторазовим, щоб при бажанні готову виріб можна було розім'яти і зробити щось нове. Після занять пластилін повинен легко змиватися з рук і зчищати з поверхні столу, не залишаючи після себе плям. Добре, якщо пластилін володіє всіма перерахованими вище властивостями і це вказується на упаковці, так само, як і його склад. Для малюків краще не має запаху пластилін, виготовлений на основі натуральних природних і рослинних компонентів. Навіть якщо малюк вирішить з'їсти маленький шматочок такого пластиліну, це не викличе у нього ніяких серйозних ускладнень або наслідків. 
                                    Аплікація - це цікаво 
   У садку хлопці будуть вчитися творити не тільки з пластиліну, а й з паперу, а для цього їм знадобляться набори кольорового паперу (в тому числі і оксамитовою), а також кольорового картону. Вибирати слід папір формату А4, бажано, щоб у кожному наборі було не менше 6 основних кольорів і не менше 5 аркушів кожного кольору. Краще всього купити клей ПВА. Він не токсичний, легко змивається з рук, при висиханні не залишає слідів, добре склеює папір, картон, текстиль і навіть дерево. Густа консистенція і швидке схоплювання полегшує застосування клею - щоб «твір» виявилося надійно склеєним, маляті буде достатньо всього лише злегка і ненадовго притиснути елемент аплікації до основи. Щоб клей справді «працював», він не повинен бути простроченим - термін придатності вказується на упаковці і складає 2 роки. Самостійно вирізати що-небудь з паперу діти починають лише в старших групах. Однак безпечними ножицями (звичайно, під керівництвом дорослих) можна спробувати освоїти вирізання вже з трьох років, тим більше що робота з ножицями добре розвиває силу і спритність робочої руки. До речі, для лівшів є спеціальні дитячі ножиці під ліву руку. У ножиць, призначених для самих маленьких, леза і кінці мають особливу форму і закриті пластиковим корпусом, завдяки чому порізатися чи вколотися ними стає малоймовірно. Розмір, вага ножиць, ергономічність ручок, яскравий кольоровий пластик корпусу - все спрямовано на те, щоб дитина працював ними із задоволенням, без напруги і отримував гарний результат. Крім ножиць із звичайними гладкими лезами, дітям пропонуються ножиці з зигзагоподібної ріжучої крайкою - під час вирізання на зрізі паперу або тканини будуть виходити рівні зубчики. 
                                           Завдання вдома.
 Безумовно, вдома у дитини теж повинно бути все необхідне для творчості. Олівців, фарб і паперу для малювання ніколи не буває багато. Тому вдома все це може бути у великих наборах, а папір не тільки в пачках, але і в рулонах - це дозволить відрізати від неї листи потрібних розмірів, вішати їх на стіну, а також кріпити на мольберті. На великому шматку папері здорово малювати прямо руками, використовуючи для цього пальчикові фарби. Продовжити «художества» можна і під час купання, малюючи на кахельної плитці і на бортах ванни спеціальними фарбами для ванної. Отримані малюнки легко стираються мочалкою і змиваються водою. Добре, якщо в арсеналі малюка є всілякі трафарети, штампи, наклейки, розмальовки. До речі, вибираючи розмальовки для самих маленьких, варто віддати перевагу невеликим простим картинок з потовщеним контуром, який «сховає» огріхи маленького художника.    
   Дуже цікаво розфарбовувати водою «чарівні» розфарбовування. Тут взагалі не потрібно ні олівців, ні фарб - тільки пензлик і вода. Кроха проводить змоченою пензлем по малюнку - і він прямо на очах стає кольоровим! Малюкам напевно сподобається ліпити з кольорової м'якої глини. Вона податлива і слухняна навіть у самих маленьких ручках. Саморобки виходять дуже яскравими, через кілька хвилин вони застигають і перетворюються на справжні іграшки, на дотик схожі на гумові. Якщо іграшка набридла, то потрібно просто змочити її водою, розім'яти і зліпити з отриманої маси щось нове. На жаль більше двох переробок глина не витримує, зате після того як вона вичерпає свій ресурс, з неї можна скачати ... пружний стрибає м'ячик. 
     Для дітей від 4-5 років у продажу можна знайти масу наборів для дитячих виробів: для створення власними руками вітражів, барельєфів, гравюр, дерев'яних іграшок, моделей і навіть свічок, іграшок-магнітів і біжутерії. Робота з такими наборами захоплює і захоплює як дітей, так і їх батьків. Отримане в результаті «твір» може стати оригінальною прикрасою будинку або послужити подарунком для друзів і родичів. Чим би не займався малюк, важливо правильно організувати його робоче місце. На столі не повинно бути нічого зайвого, це буде тільки відволікати і дезорієнтувати дитину. Поруч зі столиком бажано виділити кілька полиць, де будуть акуратно розкладені всі необхідні витратні матеріали та приладдя. Будинки зручно мати набори для дитячої творчості, які продаються в закриття пластикових скриньках або валізах - тут все завжди буде на своїх місцях. Для олівців та фломастерів можна придбати олівців - для дітей вони роблять у вигляді забавних іграшок, дитині самому буде цікаво прибирати туди олівці. Не забудьте про точило - олівці завжди повинні бути заточеними. А ось воскові олівці і крейда можна не точити, так як вони малюють з будь-якого кінця по всій своїй довжині. На час занять малюванням, ліпленням, аплікацією стіл можна застелити спеціальної захисної скатертиною, а на самого «художника» надіти непромокальний фартух або накидку з рукавами. Скатертина і фартух для праці продаються в магазинах, як окремо, так і в наборі. 

                                              В сімейний архів 
   Весь рік маля в садку буде намагатися, створюючи свої маленькі «шедеври», кожен день навчаючись чомусь новому, а батьки будуть глядачами  виставки дитячих робіт. І нехай не все відразу буде виходити у вашого чада красиво і правильно. Головне, щоб він не стояв на місці, а купував нові знання, навички та досвід. Постарайтеся зберегти ці перші творчі успіхи вашого малюка.   
   Заведіть спеціальну папку, куди будете складати малюнки та аплікації - вдалі і не дуже. За рік набереться цікава колекція дитячого «живопису» ... Мине час, і вам і вашій дитині буде дуже цікаво роздивлятися вміст цієї папки. Головне не забувати підписувати тему малюнка, вік маляти і коли саме він створив свій шедевр. Інакше потім ви можете і не згадати, що ж означають ці різнобарвні бризки фарб - вогники салюту або квіточки на галявині.

