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Ви сміливо можете вважати себе дуже добрими батьками, тому що серйозно стави-
теся до дорослішання свого малюка. Чудово, що ви звертаєте увагу не лише на те, як 
розвивається його пам’ять або мовлення. Це дуже правильно, коли дорослі намагаються 
приділити увагу всім аспектам розвитку своєї дитини. 

У цій книжці-допомагайці ви знайдете відповіді на запитання, що стосуються дитячого 
спілкування, зможете допомогти своїй дитині позбутися страхів, розвинути креативне мис-
лення, сформувати здорову самооцінку.

ЯК СПІЛКУЄТЬСЯ МОЯ ДИТИНА?
Ще вчора ваш малюк вважав за краще грати лише з іграшками, а вже сьогодні щосили 

тягне вас саме до тієї пісочниці, у якій граються такі ж дітлахи. Саме тут розпочинаєть-
ся справжнє спілкування. Поступово налагоджується спільна гра і виникають конфлікти, 
сварки, образи. Але ж так і має бути, адже навчитися спілкуватися інакше не можна. Про-
те якщо ми хочемо, щоб малюк пройшов цей період звикання і навчився спілкуватися без 
значних проблем і з однолітками, і з дітьми іншого віку, і з дорослими, 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 
очима. Чому він не наважився попросити іграшку? Навіщо він сказав іншому малюкові пога-
не слово? Чому малюк ніяковіє, якщо поруч опиняється хтось трішечки сильніший за нього?

Хочете зрозуміти, чи вільно спілкується ваш малюк? Тоді дайте відповіді на запитання 
нижченаведеного тесту.

ТЕСТ
Позначайте відповідь «ТАК» знаком «+», відповідь «НІ» — знаком «–».

  Чи прагне малюк спілкуватися з іншими дітьми?
  Чи легко йому заводити нові знайомства?
  Чи можете ви сказати, що ваша дитина віддає перевагу спільним іграм з дітьми 

над іграми наодинці?
  Чи вміє малюк обмінюватися іграшками?
  Чи часто він має можливість поспілкуватися зі своїми однолітками?
  Чи розгублюється ваш малюк, спілкуючись із дорослими?
  Чи охоче малюк спілкується з дітьми, старшими за нього?
  Чи легко він приймає правила гри?
  Чи можете ви сказати, що коли до малюка звертаються незнайомі йому люди, він 

не розгублюється і легко йде на контакт? 

ВІТАЄМО ВАС, МУДРІ БАТЬКИ!
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Малюкам ще складно розповідати про себе. Їм простіше відповідати на запитання. Тому 
запитуйте в малюка:

• Ти любиш малювати?
• Ти любиш співати? Тощо. 

РОЗКАЖИ ПРО СЕБЕ 
Ùîá ïîçíàéîìèòèñÿ ÿê ñë³ä, òðåáà òàêîæ ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå. Ïîãëÿíü íà ìà-

ëþíêè-ï³äêàçêè ³ ñêàæè, ùî òè ëþáèø àáî ÷èì òè íàéá³ëüøå ëþáèø çàéìàòèñÿ.

Нотатки для дорослих
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НАВЧАЄМО СПІЛКУВАТИСЯ

ТВОЇ ДРУЗІ 
ßê çâóòü òâî¿õ äðóç³â? Íàçâè ¿õí³ ³ìåíà.

Допоможіть малюкові згадати імена його друзів і запишіть їх на кульках. Можна поговори-
ти про хороші риси кожного друга. 

Нотатки для дорослих
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ВВІЧЛИВІ СЛОВА 
Ðàçîì ç êîøåíÿì Ïóøêîì ³ éîãî äðóçÿìè âèâ÷è ââ³÷ëèâ³ ñëîâà, 

ÿê³ äîïîìàãàþòü ïîçíàéîìèòèñÿ ³ ïîäðóæèòèñÿ.

Здрастуй!

Не слід просто заучувати ввічливі фрази. Набагато цікавіше разом з іграшками розіграти 
ситуації зустрічі, знайомства. Це можуть бути ігри «Йдемо на гостину» або «Нові друзі», коли 
малюкові треба буде включити такі фрази в ігровий діалог.

Привіт!

Як тебе звуть?

Нумо грати
 разом

!

Я радий тебе 
бачити.

Як твої справи?

Нотатки для дорослих
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Запропонуйте малюкові зробити маленькі сюрпризи іншим людям. Це нескладно. Нехай 
малюк вчиться отримувати від цього задоволення.

ПОДАРУНОК ДЛЯ ДРУГА
— Íóìî îäèí îäíîìó ïîäàðóíêè äàðóâàòè! — çàïðîïîíóâàâ ¿æà÷îê Äìè-

òðèê. — Ïðîñòî òàê, ùîá ïðèºìíå çðîáèòè. ² ùîá í³õòî ñïî÷àòêó íå çíàâ, õòî 
éîìó ïîäàðóíîê çðîáèâ.
• • Çíàéäè é ïîêàæè, ÿê³ ïîäàðóíêè êîìó ïðèçíà÷åí³.

Нотатки для дорослих
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Важливо навчати малюка в ситуації конфлікту вміти піти назустріч і визнати свою неправоту.

ЯК ТЕТЯНКА ЗРОЗУМІЛА, ЩО ВОНА 
СКРИВДИЛА ЛЮСЮ

— Ïîãðàéìî â ìàãàçèí, — çàïðîïîíóâàëà á³ëî÷êà ëèñè÷ö³.
— Í³, êðàùå â ïåðóêàðíþ.  ßêùî íå õî÷åø, ÿ âçàãàë³ ç òîáîþ íå ãðàòè-

ìó! — îáðàçèëàñÿ Òåòÿíêà ³ ï³øëà.
— Øêîäà, ùî ìè òàê ³ íå ïîãðàëè, — ïîäóìàëà ëèñè÷êà. — Òðåáà ïîâåðíó-

òèñÿ äî Ëþñ³ ³ ïîïðîñèòè ïðîáà÷åííÿ.
• • Äîïîìîæè ëèñè÷ö³ çíàéòè á³ëî÷êó. Äå æ âîíà ñõîâàëàñÿ?

Нотатки для дорослих
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Маленькі діти не сваряться надовго. Однак зробити перший крок їм дуже непросто. Ось такі 
віршики-мирилки допомагають помиритися без особливих зусиль.

ЯК ПОМИРИТИСЯ?
Ïîñâàðèëèñÿ ÿêîñü ëèñè÷êà Òåòÿíêà ³ âîâ÷åíÿ Ñåíÿ. Ö³ëèõ òðè äí³ íå ðîçìîâëÿ-

þòü. Âèð³øèâ Ïóøîê ¿õ ïîìèðèòè. 
— ×åðåç ùî âè ïîñâàðèëèñÿ? — çàïèòóº.
— Òà ìè âæå íå ïàì’ÿòàºìî, — ãîâîðÿòü ëèñè÷êà ³ âîâ÷åíÿ.
— Òîä³ âèâ÷³òü ìèðèëêó é ïîì³ðèòüñÿ, — ïîðàäèâ Ïóøîê.

• • Âèâ÷è ìèðèëêó é òè.

Мирилка летіла,
На плече сіла,

Сказала тихенько:
— Миріться швиденько! 

Нотатки для дорослих
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РОЗВИВАЄМО ЗДОРОВУ САМООЦІНКУ 
І ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ

ОСОБЛИВІ ПРИКМЕТИ
— Âèÿâëÿºòüñÿ, ó ìåíå º îñîáëèâà ïðèêìåòà! — ãîðäîâèòî ãîâîðèòü êîøåíÿ 

Ïóøîê. 
— À ùî öå îçíà÷àº? — çàïèòàëî öóöåíÿ Äðóæîê. 
— Ó ìåíå îäíå âóõî á³ëå, îñü. Ìàìà ãîâîðèòü, ùî îñê³ëüêè â ³íøèõ òàêîãî 

íåìàº, òî öå ìîÿ îñîáëèâà ïðèêìåòà. 
— À â ìåíå òåæ º îñîáëèâà ïðèêìåòà. Ó ìåíå õâîñòèê ê³ëüöåì. 
— À ìîÿ îñîáëèâà ïðèêìåòà — êèòèöÿ íà õâîñòèêó, — ãîâîðèòü á³ëî÷êà Ëþñÿ.

• • ×è ìàºø òè îñîáëèâ³ ïðèêìåòè? Ïîãëÿíü íà ñåáå â äçåðêàëî àáî ðîçãëÿíü 
ñâî¿ ôîòîãðàô³¿. ßê³ îñîáëèâ³ ïðèêìåòè òîá³ âäàëîñÿ çíàéòè?

Дослідження свого зображення є дуже корисним для підвищення самооцінки. Усвідомлен-
ня того, що в дитини є особливі, тільки її особисті прикмети, допомагає їй зрозуміти власну 
унікальність, несхожість на інших.

Нотатки для дорослих
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ДОБРІ СПРАВИ
— Ìîÿ ìàìà ãîâîðèòü, ùî òðåáà ðîáèòè äîáð³ ñïðàâè, — ïîä³ëèëàñÿ ëèñè÷êà.
— À ÿê³ öå ñïðàâè? — çàïèòóº çàé÷åíÿ Àíòîøêà. 
— Íàïðèêëàä, çðîáèòè ãîä³âíèöþ äëÿ ïòàõ³â àáî ïîñòóïèòèñÿ ì³ñöåì â àâ-

òîáóñ³. 
— À ÿ ïîëàãîäèâ ³ãðàøêó äëÿ ìåíøî¿ ñåñòðè÷êè — öå òåæ äîáðà ñïðàâà? 
— Çâè÷àéíî! Òè ìîëîäåöü!

• • Ðîçãëÿíü ìàëþíêè ³ ðîçêàæè, ÿê³ äîáð³ ñïðàâè çðîáèëè çâ³ðÿòà. À ÿê³ äîáð³ 
ñïðàâè ðîáèø òè?

Обговоріть з малюком, які справи можна вважати добрими. Можете разом скласти список 
посильних дитині добрих справ і допомогти малюкові їх виконувати. Не забувайте хвалити!

Нотатки для дорослих
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Незвичайне використання звичайнісіньких речей — чудова вправа для тренування мис-
лення та уяви. Пропонуйте малюкові придумати якнайбільше можливих варіантів. У цю гру 
весело грати і в дитячій компанії.

УЯВЛЯНДІЯ
Îäíîãî ðàçó çâ³ðÿòè ãðàëè ó ãðó «Óÿâëÿíä³ÿ». Îñü ÿê³ â íå¿ ïðàâèëà. Ïîòð³á-

íî ïðèäóìóâàòè, ÿê íåçâè÷àéíî âèêîðèñòîâóâàòè çâè÷àéí³ñ³íüê³ ïðåäìåòè. Îñü, 
íàïðèêëàä, òàêà ïðîñòà ð³÷, ÿê ïàðàñîëüêà. Çâè÷àéíî, ìîæíà ïðîñòî ñõîâàòè-
ñÿ ï³ä íåþ â³ä äîùèêà.

— À ìîæíà ñõîâàòèñÿ ³ â³ä ñîíå÷êà, — çàïðîïîíóâàëà á³ëî÷êà Ëþñÿ. 
— Àáî çáèðàòè â íüîãî ìàëèíó, ÿê ó êîøèê, — âèð³øèëî âåäìåæà Ìèøêî. 
— À ìîæíà âëàøòóâàòè ç ïàðàñîëüêè ãí³çäî äëÿ ïòàøîê, — ñêàçàâ Ïóøîê. 

• • Ñïðîáóé ïðèäóìàòè, ÿê ìîæíà âèêîðèñòàòè îñü òàê³ ðå÷³.

Нотатки для дорослих
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Це завдання можна виконувати на вулиці. Розглядайте справжні хмарки, намагаючись 
побачити в них знайомі контури. Запропонуйте малюкові замалювати ті хмаринки, які він 
нещодавно бачив на прогулянці. 

ЗАБАВНІ ХМАРИ 
Îäíîãî ðàçó ¿æà÷îê Äìèòðèê ñèä³â íà áåðåç³ ð³÷êè ³ ñïîñòåð³ãàâ, ÿê íåáîì 

ïëèâóòü õìàðêè. 
— Îñü õìàðèíêà, ñõîæà íà êîðàáëèê. À îñü öÿ õìàðèíêà ñõîæà íà êóìåä-

íå öóöåíÿ, ÿêå ñêà÷å íåáîì, — ì³ðêóâàâ ¿æà÷îê.
• • ßê òè ââàæàºø, íà ùî àáî íà êîãî ñõîæ³ õìàðèíêè íà ìàëþíêó?

Нотатки для дорослих
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