Проект
«Порив
продовжується

до

небес»

На конкурсі соціальних проектів-2012 серед переможців був і
проект
громадської організації «Порив до небес», котрий
передбачав видання однойменної збірки поета-дисидента,
боярчанина Івана Коваленка.
Збірка була успішно видана у
видавництві «Стікс»,
гарненькі книжечки отримали переможці
торішнього Фестивалю ім. І.Коваленка. А нині настав час для
подальшого розповсюдження книг.
20 лютого 2013 року
представники ГО «Центр розвитку громад» Ангеліна Лахтадир,
Марія Кириленко та Юлія Толочко об’їхали низку установ
соціокультурної сфери та вручили книги.

Подарунки від Боярської міської ради (адже саме вона
фінансувала цей проект) та ГО «Центр розвитку громад»
(безпосередніх виконавців проекту) отримали представники
Боярського краєзнавчого музею, Боярського коледжу екології і
природних ресурсів, Боярських ЗОШ №1, №2 та №3, Боярського
навчально-виховного комплексу «Гімназія – ЗОШ І ст.»,
представники міських бібліотек.

Збірка «Порив до небес» (видавництво «Стікс», 2012)
розрахована
на учителів української мови та літератури;
викладачів історії України та краєзнавства; класних
керівників, кураторів; учнів загальноосвітніх шкіл, студентів,
широке коло читачів. Збірка містить вибрані поезії
українського поета-дисидента, шістдесятника, педагога Івана
Юхимовича Коваленка (1918 – 2001). У цьому виданні вперше
зроблено спробу відобразити багатий тематичний спектр творчої
палітри поета: вірші об’єднані у невеличкі тематичні блоки,
кожен з яких означений окремим поетичним рядком.

22 березня – Свято Води!
18 та 20 березня 2013 року із приводу цього чудового свята в
Києво-Святошинському ЦСПР у групах «Капитошки» та «Непоседы»
за програмою «Я і моя дитина» відбулись заняття за темою
«Вода».
Малюки із захватом сприйняли усі запропоновані ігри, а
саме: виловлювання із води кольорових монеток,
корабликів, капання кольорового дощику.

пускання

А надування мильних бульбашок викликало цілий вибух позитивних
емоцій як у дітей, так і у їх батьків. Здавалось, що тата й
мами ніби повернулись у дитинство.

Також усім надзвичайно сподобалося творче заняття «вдягнути
рибку у кольорову луску», завдання якого полягало у тому, щоб
наліпити на картонну рибку маленькі часточки різнокольорового
пластиліну.

Блок для батьків за програмою «Я і моя дитина»:
Минулому заняття батькам був розданий друкований матеріал на
тему «Ігри в ванній кімнаті», у котрому зазначалось:

1. Контакт із водою у людини викликає позитивний емоційнопсихічний стан, він несе великий енергетичний потенціал
– людина оздоровлюється, очищується, відчуває
бадьорість.
2. Контакт з водою дитині допомагає розслабитися,
заспокоїтись, знімає напругу м’язів.
3. Навчання дітей раннього віку плаванню має велике
значення: відбувається розвиток почуття рівноваги,
дитина вчиться володіти своїм тілом, покращується
кровообіг головного мозку.
Батькам були наведені приклади дитячих ігор із водою, які
націлені на розвиток сприйняття, уваги, координації рухів,
розвиток дрібної моторики, закріплення понять «теплий –
холодний».
Серед батьків відбувся обмін досвідом із таких питань:
1. Які ігри з водою подобаються Вашій дитині?
2. Як відбувається у Вашої дитини процедура миття, миття
голови? (Батьківська винахідливість із цього приводу).
3. Які фактори можуть впливати на купання Вашої дитини, або
від чого залежить позитивне налаштування дитини під час
купання?
4. Як почувається Ваша дитина після купання (більш
збуджена, спокійніша) ?
5. На Вашу думку, чим корисний для дитини контакт з водою?
Спілкування батьків було емоційним та насиченим, а маленькі
учасники по-своєму долучалися до бесіди.

