
НАВЧАТИ ЛЕГКО, ВЕСЕЛО, ЦІКАВО
ДНЗ №  1 «Калинка» — перша академія пізнання світу за спадщиною 

В.О.Сухомлинського — вітає всіх педагогів міста з професійним святом — Днем 
учителя та розпочинає знайомство з кращими педагогами дитячого садка
Найглибший слід у душі свого 
вихованця залишає той, хто 

зумів розбудити почуття 
людської гідності, той, хто 

примусив маленьку людину 
задуматися над тим, для чого 

вона живе на світі. 
В. О. Сухомлинський 

Істина беззаперечна: тільки всім 
серцем віддані благодійній справі 
люди можуть створити для дітей 
цікаве, насичене творчістю життя, 
щиро й результативно дбати 
про їхнє здоров'я, розумовий та 
фізичний розвиток. Завітайте до 
ДНЗ № 1 «Калинка», до групи № З 
«Метелик», де працює вихователь 
Т.І.Ложкіна. Молода, чарівна дівчи
на переступила поріг ДНЗ № 1 
«Калинка» у вересні 1995 року. 
Хоча й прийшла на незнайоме по
прище, але відразу заявила про 
себе як талановитий обдарований 
педагог, який відповідально і 
вимогливо ставиться до якості 
своєї роботи, прагне кожний твор
чий почин довести до кінця. 
Кожне заняття Тетяни Іванівни —  
це свято для дітей, отже саме тут 
діти здобувають перші знання, 
вміння та навички, які знадоблять
ся в подальшому дорослому житті. 
Її маленькі вихованці залюбки роз
кажуть вам, яка у них чудова гру
па. Тут і фігурки улюблених персо
нажів, і цілі казкові сюжети, цікаві 
іграшки.

Девізом її роботи є гасло: «На
вчати треба не тільки легко, ве- 
село, цікаво, але ще й індивіду
ально підходити до кожної дити
ни» її природна допитливість і 
цікавість до всього оточуючого не 
дають їй зупинятися на досягну
тому. Саме тому, намагаючись 
формувати в дітей нестандартні 
прийоми творчого мислення, Те

тяна Іванівна залучає кожну дити
ну до безпосередньої участі в по
шуку засобів розв’язання винахід
ницьких завдань, які потребують 
концентрації уваги, кмітливості, 
творчості, що необхідно для освоє
ння грамоти й математики в школі. 
Велику увагу вихователь приділяє 
правильній оцінці дитиною свого 
«Я», що, на її думку, є регулятором 
поведінки, лежить в основі знань 
про свої права та обов'язки. Саме

на цих знаннях грунтуються такі 
почуття, як відповідальність, 
совість, провина тощо.

Лагідна й ніжна, як рідна мати, 
щедро дарує Тетяна Іванівна ма
люкам свій талант, щиро сміється 
разом з ними, захоплюється, живе 
їхніми дитячими інтересами. Ма
буть, тому так люблять діти свою 
виховательку.

С. ГАЛУЗА, 
вихователь-методист


