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Здрастуйте, дбайливі  
та активні батьки!

Для вашої дитини відкривається в дивовижний період життя, 
коли дружба тільки-но починається. Ще вчора ваш малюк вва-
жав за краще грати лише з іграшками, а вже сьогодні щосили 
тягне вас саме до тієї пісочниці, у якій граються такі ж карапу-
зи. Саме тут розпочинається справжнє спілкування. Поступово 
налагоджується спільна гра і виникають конфлікти, сварки, об-
рази. Але ж так і має бути, адже навчитися спілкуватися інакше 
не можна. Проте якщо ми хочемо, щоб малюк пройшов цей 
період «притирання» і навчився спілкуватися без особливих про-
блем і з однолітками, і з дітьми іншого віку, і з дорослими, то 
варто все-таки приділити цьому увагу. 

Дуже важливо не просто спостерігати з боку або втручатися, 
даючи дітям свої «розумні» дорослі поради, треба поставити 
себе на місце малюка і дивитися на кожну ситуацію його очи-
ма. Чому він не зміг підійти і попросити іграшку? Навіщо він ска-
зав іншому малюкові погане слово? Чому малюк губиться, якщо 
поруч опиняється хтось хоч би трішки сильніший?

У цій книжці-допомагайці ви знайдете відповіді на питання, що 
стосуються дитячого спілкування. Виконуючи нескладні і, що 
дуже важливо, цікаві завдання, ви зможете допомогти своїй ди-
тині навчитися спілкуватися в будь-якій життєвій ситуації. 

Хочете зрозуміти, наскільки вільно спілкується ваш малюк? Тоді 
дайте відповіді на запитання цього короткого тесту.   
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 Як працювати з кигою?

 V Спочатку прочитайте завдання самі.
 V Потім прочитайте виразно вголос частину, призначену дитині. 
 V Дайте малюкові час, якщо треба щось позначити, розфарбу-

вати.
 V Не ігноруйте запитання, наведені в деяких завданнях. Ставте 

навідні запитання дитині й уважно вислуховуйте відповіді, якщо 
щось викликає в неї утруднення.

 V Не забувайте про найголовніше: обов’язково похваліть малюка 
після виконання кожного завдання. 

 V У книзі можна і треба записувати відповіді малюка. Це допомо-
же вам аналізувати виконання завдань, щоб виявити проблему 
й успішно її розв’язати. 

Що треба робити окрім виконання вправ?

 V Щоб книга «запрацювала», дитині неодмінно потрібна практика. 
Це означає, що їй потрібне коло спілкування. Тож подбайте про 
те, щоб малюк мав можливість спілкуватися з іншими дітьми 
щодня. 

 V Намагайтеся створювати ситуації, у яких малюкові треба буде 
знайомитися з дітьми. Це допоможе набратися досвіду і впора-
тися зі зніяковінням і соромливістю. 

 V Обговорюйте з малюком ті ситуації, які виникають у його ре-
альному спілкуванні. Цікавтеся, з ким він дружить, через що 
свариться, як мириться, на кого ображається. 

 V Спонукайте самостійно розв’язувати проблеми, що виникають, 
а не намагайтеся «розібратися» з кривдниками. 

Скільки вправ можна робити за одне заняття? 

Найперший орієнтир — це інтерес дитини. Тож займайтеся доти, поки 
малюкові буде цікаво. Как понять, помогает ли книга?
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Як зрозуміти, чи допомагає книга?

Виховання комунікабельності в дитині — процес тривалий, тому не че-
кайте результату вже завтра. Хоча поступово ви помічатимете, що 
малюк стане більш відкритим, товариським, навчиться згладжувати 
гострі грані, шукати шляхи примирення. 

Що робити, якщо завдання дитина виконує, а спілкування 
на практиці не виходить?

Не соромтеся звертатися до фахівців. Хороший дитячий психолог 
може постежити за вашим малюком і разом з вами допомогти йому 
здолати труднощі спілкування. 

Як правильно виконувати вправи?

Розберімося разом. Наприклад, таке завдання: «Як ти вважаєш, хто 
зі звіряток поводиться так, щоб не посваритися»?

Дозвольте малюкові уважно розглянути всі малюнки. Обговоріть кож-
ну ситуацію. Розпитайте його, чому він вважає саме так. Якщо малюк 
помиляється, не підказуйте, але намагайтеся спрямувати дитину до 
правильної відповіді, тобто ставте навідні запитання.

 — Як поводиться кошеня? Що воно робить? Як ти вважаєш, 
чи кривдно мишеняті? Тощо. 

Не забувайте про практику. Коли малюк гратиме у дворі або в пар-
ку з іншими дітьми і ви побачите схожі ситуації, після прогулянки 
обов’язково обговоріть з дитиною, хто поводився правильно, хто ні 
й чому.



Знакомство 5Знайомство

Здрастуй, малюче! Це кошеня Пушок. Він дуже хоче 
з тобою познайомитися. Адже знайомитися — це так 
весело і цікаво!

Скажи кошеняті, як тебе звуть.

Мене звуть                                       .

Ось ви й познайомилися. Ти можеш розфарбу-
вати кошеня так, як тобі заманеться.

Розіграйте з малю-
ком сцену знайом-
ства. У грі все від-
буватиметься легко 
і весело. За бажання, 
можете запропону-
вати малюкові грати 
з лялькою-кошеням. 
Для цього підберіть 
відповідну м’яку 
іграшку або ляль-
ку-рукавичку. Якщо 
дитина спочатку не 
захоче залучитися до 
гри, не наполягайте. 
Спершу ви може-
те розіграти сценку 
самі.

Мене  
звуть Пушок.  
А як тебе  

звуть?



7Розкажи про себе

Малюкам ще склад-
но розповідати про 
себе. Їм простіше 
відповідати на запи-
тання. Тому запитуй-
те в малюка:

 V  Ти любиш малю-
вати?
 V  Ти любиш 
співати? Тощо. 

Щоб познайомитися як слід, треба також розповісти 
про себе. Поглянь на малюнки-підказки і скажи,  
чим ти найбільше любиш займатися.



Знакомство 9Дружна компанія

Коли ви читатиме-
те малюкові імена, 
він має показати на 
картинці, де нама-
льований кожен друг 
кошеняти. Також не 
забудьте поговорити 
про те, чому добре 
мати багато друзів. 
Наприклад, про те, 
що друзі можуть 
прийти на допомогу, 
з ними цікаво і весе-
ло грати тощо. 
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ведмежа Мишко

вовченя Сеня

білочка Люся

зайченя Антошка

цуценя Дружок

їжачок Дмитрик

мишеня Вовка

лисичка Тетянка

Ну а тепер настав час познайомитися з усіма друзями 
кошеняти. Розглянь малюнки і назви друзів кошеняти 
Пушка.



Знакомство10 Твої друзі

Як звуть твоїх друзів? 

Допоможіть малюко-
ві згадати імена його 
друзів і запишіть їх на 
кульках. Можна по-
говорити про хороші 
риси кожного друга. 


