
2 + 3 = ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Пізнаємо світ, пізнаємо себе, 
Пізнаємо все, що цікавого є...

Дитинство —  найважли
віша, самобутня і неповтор
на мить в житті кожної лю
дини. Саме в цей час дитина 
формується фізично, психі
чно і інтелектуально, набу
ває необхідних знань, умінь 
та навичок. І саме в цей пер
іод вона потребує найбільшої 
уваги, захисту та допомоги.

Народна мудрість каже: 
«Не навчайте дитину так, як 
навчали вас, бо вона наро
дилася в інший час». Адже 
сучасна дитина не бажає 
лише простого спілкування. 
Малюки працюють з різною 
технікою, добре володіють 
комп’ютером, вони хочуть 
знати про все що їх оточує, 
що із чого зроблено, як це 
«щось» можна змінити. І 
дуже добре, коли в цей не
простий для дитини момент 
ї ї  оточують талановиті, дос
відчені педагоги. Тому що 
саме перші вихователі ве
дуть дитину в казковий світ 
знань, вчать не тільки 
шкільних премудростей, а й 
бути доброю, чесною, чуй
ною і розуміти, що це таке 
бути справжньою людиною.

Діалог між дітьми і педа
гогами —  домінуюча форма 
спілкування в «Центрі роз
витку дитини», де дорослий 
не озброює, не передає, не 
повчає, а організовує, сти
мулює, співпрацює з дити
ною, розуміє дитину, вияв
ляє ї ї  особистісні якості,

піклується про корекцію фізич
ного та психічного здоров’я, 
інтеграцію родинного та сусп
ільного виховання.

Життя нашого закладу при
свячене дітям: Садочок по- 
своєму неповторний, має 
свою, притаманну лише йому 
ауру. Колектив закладу не 
лише працює, він живе турбо
тами маленьких славутчан, 
намагаючись створити якнай
кращі умови для перебування 
дітлахів у закладі, забезпечу
ючи можливість дошкільня
там впоратися з різноманітни
ми проблемами розвитку. Пріо
ритетним напрямком роботи 
є логопедична робота, направ
лена на корекцію і компенса
цію порушення мовної діяль
ності дошкільників, яку 
здійснюють кваліфіковані спец- 
іалісти-дефектологи.

В закладі створені всі умо
ви для гармонійного, повноці
нного розвитку дитини. Якщо 
ти мрієш бути спортсменом, 
як Андрій Шевченко чи Яна 
Клочкова, тобі в цьому допо
можуть заняття в басейні та 
фізкультурній залі. Якщо мрієш 
перемогти на «Євробаченні» 
—  музичні заняття в ДНЗ — 
перша сходинка до слави.

А ще в «Центрі розвитку 
дитини» працюють студії з ло- 
гіко-математйчним, еколого- 
валеологічним та художньо- 
естетичним спрямуванням, 
обирай сам, що до Вподоби.

Здоров’я дітей —  це та

мета, де безумовно схо
дяться інтереси і сім’ї  і пер
соналу закладу. В ДНЗ функ
ціонують: кабінетпсихолога, 
музична та фізкультурна 
зали, басейн, кабінет ЛФК, 
фізіотерапевтичний кабінет, 
масажний кабінет, кімната 
іонізації, які устатковані не
обхідною апаратурою для 
проф ілактично-в ідновлю - 
вального оздоровлення 
дітей. В роботі з дітьми ви 
використовуються елемен
ти аромотерапії, фітотерапії, 
«Фітон», спелеотерапії.

Робота закладу націлена на 
досягнення якісно-нових ре
зультатів, передбачення ком
плексної дії на особу дошкіль
ника, через включення його в 
різні види діяльності. Методи і 
прийоми можуть бути різни
ми. Головне — любити дітей і 
дбати про них. Наші діти — 
майбутнє нашої нації. -  

Шановні освітяни міста! 
Вітаємо вас з і святом.

Бажаємо Вам щастя і доб
роти, ніжності та краси, хо
рошого настрою і щирості, 
любові та взаєморозуміння, 
поваги і авторитетності! Ми 
впевнені, що наша професія 
найнеобхідніша, найважлив
іша і обов’язково стане най- 
престижнішою.
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