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Сухомлинського діти дошкільного віку з особливими освітніми потребами.
В сучасних умовах розвитку інклюзивної освіти значно актуалізується
питання пошуку дієвих методів та засобів роботи з дітьми з особливими
потребами. Науковці і практики наголошують на тому, що необхідно
забезпечувати комплексний вплив на особистість, широко використовуючи
природні матеріали. Саме таким матеріалом є пісок. Дослідники наголошують
на тому він дивовижний природний матерiал, здатний передавати одночасно
вiдчуття розмаїття природи, можливостей свого тiла, сутностi життя взагалi з її
плиннiстю, несподiванiстю, безлiччю форм. Для багатьох дорослих людей
перевести думки в слово важко, а дiтям з особливими потребами це практично
неможливо. А в процесi малювання, програвання, творення казок на пiску
дитина вибудовує зв’язки мiж внутрiшнiм i зовнiшнiм свiтами, внутрiшнiй
образ стає явним в зовнiшньому творiннi. Цей принцип покладено в основу
методу «SANDPLAY». Головна перевага методу полягає в тому що, дитина
створює картину свiту в живому тривимiрному просторi, будує свiй особистий
свiт, модель свого мiкрокосмосу, вiдчуваючи себе його творцем[1]

У 30-х роках ХХ сторіччя послідовниця Карла Юнга Дора Калфф ввела в
психотерапевтичний словник новий термін – sandplay, пісочні ігри, а в
психотерапії з'явився новий напрям – пісочна терапія. Сучасні дослідження
Т.Грабенко, Т.Зінкевич-Євстегнєєва розширили межі використання методу
«SANDPLAY» щодо розвитку, виховання та навчання дітей з особливими
освітніми потребами[2].
Застосування методу пісочної терапії вдало впроваджується в роботі
дітьми з особливостями розвитку. Діти з затримкою психічного, мовленнєвого
розвитку, недорозвитком пізнавальних процесів, порушенням емоційної сфери
характеризуються слабкою емоційною стійкістю, порушенням самоконтролю у
всіх видах діяльності, агресивністю поведінки і її провокуючим характером,
труднощами пристосування до дитячого колективу, метушливістю, частою
зміною настрою, відчуттям страху. Дитяче світобачення завжди насичене
емоціями, переживаннями, ставленнями. Воно може свідчити про гармонію
дошкільника зі світом чи розлад з ним, задоволеність або незадоволеність своїм
життям[4].
Саме тому, прагнучи сформувати у дошкільників реалістичне та
оптимістичне світобачення, звертаємося до спадщини видатного українського
педагога В.О. Сухмлинського, яка є незаперечною універсальною скарбницею
для використання у роботі з дітьми з особливими потребами. Адже пронизана
ідеєю гуманізму, людяності, доброчинності, любові, толерантності. За
допомогою його художнього слова можна доторкнутися до найтонших струн
дитячої душі, зародити в ній любов до прекрасного.
Важливе значення в освітній роботі з дітьми з особливими потребами
відводиться творам, адже вони для дітей – це пожива для душі, бо в них
вирують людські почуття. Твори В. О. Сухомлинського не лише забавляють,
захоплюють, зворушують дитячі серця, а й порушують серйозні життєві
питання, спонукають кожну дитину до мислення та активних дій, розкривають
їй загальнолюдські цінності, високу мораль і спонукають до дії. Використання
різних творів В.О. Сухомлинського, які діти не лише слухають, інсценують, а й

вчаться аналізувати конкретні ситуації, знаходити оригінальні шляхи їх
розв’язання. Педагог стверджував, що казки відкривають не лише красу, а й
істину, що без казки і ситуації всі пояснення для дитини мертві, бо мовчить її
серце.
Художні твори В.О. Сухомлинського на піску – не лише цікаве
проведення часу та приємне й доступне дітям з особливими потребами заняття,
але й істотний механізм розвитку в дитині тонкого розуміння внутрішнього
світу людей, спосіб зняття тривоги і виховання впевненості у своєму
майбутньому. За допомогою творів на піску можна виховувати дитину,
допомагати долати негативні сторони її особистості, сприяти всебічному,
гармонійному розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
Педагог наголошував, що казка в колективі виконує роль різця, який
відточує найтонші риси індивідуального мислення кожної дитини і розкриває
дитячі серця, творить тонкі інтелектуальні взаємини в колективі, навіть якщо ця
дитина з особливими потребами. [5]
Використання казка на піску з фігурками є особливо ефективним в роботі
з тими дітьми, які не можуть висловити свої переживання. Кожна обрана
фігурка втілює персонаж, який може взаємодіяти з іншими героями. Дитина
сама продумує, що вони говорять або що роблять. У всіх цих випадках
дошкільник відчуває себе господарем свого маленького світу і є режисером
драми, яка розігрується на пісочному аркуші. Те, що таїлося в глибині дитячої
душі, виходить на зовні, персонажі гри рухаються, висловлюючи найбільш
актуальні для дитини почуття і думки.
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дитиною спочатку не відступаючи від сюжету казки . Наступного разу під час
роботи з дітьми слід спонукати до складання своїх версій , переробляти
кінцівки казок, придумувати казку «навпаки». Діти з особливими потребами, у
яких обмежений словниковий запас, мають малий обсяг знань про навколишнє

життя, наділяють «свого героя» своїми ж рисами характеру і не виходять за
рамки дійсності, і навпаки.
Розповідати казки повторно можна, не відступаючи від основної лінії
сюжету, але доповнюючи її якимись новими деталями. Також можна задавати
дітям творчі запитання за творами.
Моделювання казок на піску передбачає:
1. Введення у ігрове середовище.
2. Знайомство з твором і її героями
3. Моделювання конфлікту, труднощів
4. Вибір допомоги.
5. Боротьба і перемога.
6. Утвердження перемоги.
7. Перспектива подальших ігор[2].
Саме така послідовність дій дозволяє виявити те, що таїлося в глибині
дитячої душі,

тому що персонажі гри рухаються, висловлюючи найбільш

актуальні для дитини почуття і думки. Діти з зниженою самооцінкою,
підвищеною тривожністю і сором'язливістю охоче обирають фігурки та
переключають на них свою увагу. Діти з нестійкою увагою дуже експресивні,
гра дає багаті кінестетичні відчуття. Агресивні діти обирають персонажів, які
символізують «агресора» і його «жертву». Діти, які пережили психічну травму,
знаходять для себе таку гру досить корисною: вона допомагає заново пережити
травматичну подію і позбутися від пов'язаних з нею переживань.
Форми та варіанти пісочної терапії визначаються особливостями
конкретної дитини, специфічними завданнями роботи та її тривалістю.
Ігрові методи можуть застосовуватися:
 з метою діагностики;
 надання первинної психологічної допомоги;
 в процесі короткостроковій психотерапії;
 довгострокового психотерапевтичного впливу.

У багатьох випадках програвання творів, ігор з піском виступає в якості
провідного методу корекційного впливу (при наявності у дитини емоційних і
поведінкових порушень невротичного характеру). В інших випадках - як
допоміжний засіб, що дозволяє стимулювати дитину, розвинути її сенсомоторні
навички, знизити емоційну напругу[4]
Отже, метод «SANDPLAY» на основi творiв В. О. Сухомлинського має
величезне значення для дiтей з особливими освiтнiми потребами. В результатi
використання пiсочної терапiї спостерiгаються позитивнi змiни: пiдвищується
загальний емоцiйний фон, знижується рiвень тривожностi, підвищується
пiзнавальна та iгрова активнiсть, рiвень взаємодiї з дорослими та однолiтками,
самостiйнiсть дитини,

розвивається тактильна чутливiсть, дрiбна моторика,

гармонiйно та iнтенсивно усi пiзнавальні процеси (сприйняття, увага, пам'ять,
мислення, уява) та мовлення.
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