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Приємно
Знакомство
познайомитися!
Здрастуй, малюче! Сьогодні в тебе з’явиться багато
нових друзів. Поглянь, яка весела компанія. Це кошеня Пушок і його вірні друзі.

Поговоріть з малюком про те, які друзі
є в нього, як їх звуть.
Поцікавтеся в нього,
чи добре мати багато
друзів. Дізнайтеся,
які риси характеру помітила дитина
у своїх друзів.
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Звірятка — великі друзі. Вони живуть по сусідству і разом відвідують дитячий садок.
VV Розкажи звіряткам, як тебе звуть, у що ти любиш грати.
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Хто
Знакомство
сміливий?
Кошеня Пушок і мишеня Вовка люблять гуляти в парку. Поглянь на картинки і скажи, чого або кого не
бояться звірятка.
VV Розфарбуй малюнки.

Це цікаве і нескладне завдання все-таки
потребує допомоги
дорослого. У три-,
чотирирічних малюків
ще немає великого
досвіду опису картинок і тим більше —
уміння робити висновки. Тому зробіть
це разом.
Завдяки такій вправі
діти розуміють: дещо
з того, що їх може
лякати, насправді не
таке вже й страшне.
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«Страшний звір» (якщо
малюк боїться пилососа)
Знакомство
— Ой-ой-ой! У нас удома оселився страшний звір! —
розплакалася білочка Люся.
— Та який же це звір? Це ж просто пилосос! — засміялося зайченя Антошка. — Навіть я пилососа не боюся!
— Але він дуже голосно гуде!
— Це тому, що всередині в нього мотор.
VV Домалюй пилососу оченята, рот, вушка, волоссячко — усе, що захочеться. Постарайся зробити його
веселим.

Щоб чогось припинити боятися, треба
розглянути це щось
ближче. Тоді воно
напевно перестане
лякати.
Якщо дитина боїться
справжнього пилососа, поки що варто
пограти в пилосос іграшковий. Та
якщо ви бачите, що
страх минув і дитина
виявляє цікавість до
пилососа справжнього, можете починати
прибирати.

VV А тепер відгадай загадку.
Сміття все попідбирає,
До пилинки позбирає

Нам надійний помічник,
Працьовитий робітник.

Що таке дриль? (якщо
малюк боїться дриля)
Знакомство

9

— Увага! Зараз вішатимемо книжкову полицю, — говорить тато-кіт. Він тримає в руках дивну штуку з довгим гострим носом. Натискає на кнопку — і раптом
лунає страшне дзижчання і навіть гарчання. Пушок
навіть лапками вуха затулив, а потім і взагалі під диван
забрався від страху.
Ну, а це що за звір?
Називається він «дриль».
Виском в стіну ніс встромляє,
Вішати полиці допомагає.
— Як? Та дуже просто, — говорить тато-кіт. — За
допомогою дриля можна зробити отвір навіть у дуже
твердій стіні. А вже потім туди шуруп угвинчувати. На
такі шурупи можна поличку повісити і навіть шафу.
VV Ось так виглядає дриль. Щоб зробити його зовсім
нестрашним, намалюй на ньому квіточки або горошинки.

Звуки дриля дуже сильно лякають малюків. Цей страх треба
долати поступово. Не соромте
малюка, не переконуйте його
в тому, що «ТІЛЬКИ МАЛЮКИ БОЯТЬСЯ ДРИЛЯ, А ВІН
ЗОВСІМ НЕ СТРАШНИЙ».
Покажіть йому дриль у вимкненому стані, якщо малюк
захоче, нехай доторкнеться до
нього. Поговоріть про те, що
допомагає робити дриль.
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Дме, дме вітерець...
(якщо малюк боїться фена)
Знакомство
— Мені сьогодні мама шерстку феном сушила, —
сказала лисичка Тетянка.
— Ну то й що? Подумаєш. Я фен не люблю. Він
дзижчить і сильно дме, — сказало цуценя Дружок. — Краще вже так, без жодного фена сохнути.
— Фен — чудовий помічник. Він дзижчить зовсім не
для того, щоб когось злякати, — сказала лисиччина
мама. — У нього всередині, як і в пилососа і дриля,
є моторчик, який допомагає йому дути теплим повітрям і сушити вашу шерстку.
VV Розфарбуй малюнок. Розкажи, що робить лисиччина мама. Спробуй іграшковим феном посушити
ляльці волосся.

Фен — ще одна дитяча
страшилка, що «дзижчить». Якщо малюк його
дуже боїться, на якийсь час
відмовтеся від використання
фена. Це не той страх, який
дуже сильно заважає жити.
Та якщо ви хочете поступово
позбавити малюка страху
перед гучною побутовою
технікою, спершу подаруйте
йому маленький іграшковий
фен на батарейках.

Перетворення
Баби-Яги
Знакомство
(якщо малюк боїться казкового персонажа)
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Їжачок Дмитрик гортає якусь яскраву, красиву
книжку.
— Яку книжку ти розглядаєш? — запитав їжачок ведмежа Мишка.
— Це книга з казками, але вона мені не дуже подобається. Тут Баба-Яга намальована. А я її боюся!
— Та вона ж не справжня, а намальована! Хочеш, ми
її зараз звільнимо від чар і зробимо доброю?
VV Розфарбуй вбрання Баби-Яги якомога яскравіше,
домалюй їй посмішку, почастуй цукерками.

Запропонуйте малюкові виконати веселі перетворення. Ось на
картинці намальована Баба-Яга
з казки. Як би її перетворити
зі злої на добру, із сумної на
веселу?
Дайте дитині можливість пофантазувати.
Діти можуть боятися не лише
Баби-Яги, а й будь-якого іншого
казкового персонажа. Визначити це легко. Як правило,
малюк відмовляється дивитися
мультфільм або слухати книгу,
у якій зустрічається такий герой, що лякає. З таким персонажем можна попрацювати так
само, як і з Бабою-Ягою.

