
ДИТИНСТВО НЕ КІНЧАЄТЬСЯ, 
ХОЧ НАМ ЗА ... ЛІТ. 

ДИТИНСТВО ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
І ШЛЕ НАМ СВІЙ ПРИВІТ

І справді, дитинство до неї 
повертається щоразу з нови
ми вихованцями, новими 
ідеями, задумами і прагнен
нями.

Щира, відверта, відкрита. 
Знайомтесь — Олена Федо
рівна Луковкіна, вихователь 
ДНЗ № 5 «Джерельце». Та, 
мабуть, ця людина знайома 
багатьом. Педагоги-дошкіль- 
ники міста не раз бували в 
неї на відкритих переглядах 
занять, на святах, та навіть 
просто в. груповому при
міщенні, де вона працює.

Батьки не одного поколін
ня дітлахів з повагою згаду
ють Олену Федорівну.

За 25 років у дошкільній 
освіті (15 з них у Славутичі) 
через її руки і душу пройшли 
сотні, а можливо, і більше ди
тячих доль. І для кожного з 
них вона була мамою: 
ніжною, лагідною, часом стро
гою і вимогливою, веселою, 
іноді засмученою, але ніколи 
—  байдужою.

Малята завжди відчува
ють її турботу, її бажання до
помогти, порадити, підказати.

Вміє Олена Федорівна 
створити по-домашньому  
спокійну, затишну, добро

зичливу обстановку в групі, 
де кожному знайдеться і за
няття, і добре слово, і 
підтримка.

Творча, неспокійна, завж
ди в пошуку, вона у своїй ро
боті не користується штампа
ми, шаблонами. Їй до вподоби 
щось нове, незнайоме.

І  недаремно, коли в нашо
му закладі в 1994 році почала
ся експериментальна робота 
за програмою-«Перші кроки» 
та «Крок за кроком», Олена 
Федорівна була серед піонерів 
цієї справи.

Робота з дітьми у неї побу
дована на ознайомленні з на
вколишнім світом шляхом 
спостережень, дослідів, екс
периментів. Важливого зна
чення педагог надає індивіду
альному підходу до дитини та 
роботі з родиною.

Навчити дитину бачити, 
відчувати, співчувати, радіти, 
відкривати щось для себе і 
обов’язково самостійно роби
ти висновки —  це головне 
завдання для педагога.

Завітайте в групу до Олени 
Федорівни — і ви зустрінете та
ких же відкритих, ерудованих, 
комунікативних вихованців, як 
і сама вихователька.

Вони розкажуть вам і про 
цікаву дослідницьку роботу, 
і про незвичні свята, пока
жуть чудові роботи з худож
ньої праці, аплікації, малю
вання.

Звичайне, на перший по
гляд, заняття по ознайом
ленню з хлібом та працею 
хліборобів, перетворюється 
в цілу науку експериментів, 
дослідів, свят.

Виявляється, що і самим 
можна-спробувати себе в 
ролі пекарів, які за допомо
гою кавомолки перетворю
ють зерна в борошно, а 
потім із задоволенням роб
лять тісто і випікають смач
не печиво. Як у казці про ко
лосок. Тільки це не з казки. 
Це з реальності, з життя 
дошкільнят в групі «Чебу
рашка», де працює Олена 
Федорівна Луковкіна.

Напередодні свята хо
четься побажати Олені Фе
дорівні, своїм колегам і всім 
освітянам міцного здоров’я, 
сердечного тепла, взаємо
розуміння і всього найкра
щого.

Антоніна ВИШНЯВСЬКА, 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце»


