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Привіт! Мене звуть Мишко. 
Давай з тобою познайомимося. 

Як тебе звуть?

Діти, які чогось бояться, зазвичай 

дуже тривожні. Тому вправа, у якій 

дитині треба вимовити своє ім’я 

з різною силою голосу, потрібна 

для того, щоб цю тривожність 

поступово знижувати. Грайте 

весело, можете по черзі з дитиною 

вимовляти свої імена.

 Напиши своє ім’я.

 Пограймо. Вимови своє ім’я звичайним 
голосом. А тепер прокричи його голосно-
преголосно! А тепер скажи тихо-тихо, по-
шепки. А тепер проспівай його. У тебе ду-
же красиве ім’я. Як тебе називають 
ласкаво?

УпевненістьУпевненість
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Це моя подружка Марійка. Вона 
добра і весела, але трохи боязка. 

Марійка боїться жуків.

Багато дітей, особливо дівчат, 

бояться комах. Поки малюк 

розфарбовуватиме жука, 

поговоріть з ним про те, яких 

комах він зустрічав у природі, яку 

користь вони приносять, чи знає 

він комах, які не можуть завдати 

шкоди людині, і тих, хто може 

вкусити. Розкажіть, як поводитися 

з небезпечними комахами.

— Марійко, це просто жук. Він великий, але не кусається, — 
говорить Мишко.

— Я боюся жуків. У цього жука великі роги!

 Розфарбуй жука. Розкажи Марійці, чому жука 
боятися не треба. 

КомахиКомахи
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Це завдання потрібне аж ніяк не для 

того, щоб залякати дітей. За його 

допомоги ви ознайомите дитину 

з правилами поводження з вогнем. 

А якщо малюк знатиме правила, 

то й боятиметься значно менше.

Одного разу Марійка прийшла до  Мишка в гості.
— Мишко, що це ти робиш?
— Я  хочу провести експеримент: подивитися, 

як горітиме папір і як горітиме картон, — відповів 
Мишко.

— А  ти хіба не знаєш, що дітям не можна брати 
сірники?

— Знаю. Але я ж обережно.

— Ай! Пожежа! Горить!!!
Звичайно, на шум прибігла Мишкова мама і  загасила 

вогонь. А потім сказала:
— Грати з вогнем небезпечно. Вогонь і сірники — це не 

іграшки. Вогонь не страшний і приносить користь, тільки 
якщо дотримуватися правил безпеки.

 Розфарбуй вогонь і розкажи, 
чому не можна грати сірниками?

ВогоньВогонь
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Темрява — базовий людський 

страх, який практично неможливо 

перемогти, але можна навчити 

дитину справлятися з ним. Ця 

вправа — одна з тих, яка вам 

у цьому допоможе. Окрім виконання 

завдання не забудьте поговорити 

з малюком про те, що темрява не 

страшна, що є багато способів 

перестати її боятися, наприклад, 

узяти ліхтарик або собаку, 

співати в темряві пісні і грати 

в сищиків.

— Ходімо гуляти, — запропонував 
Мишко Марійці.

— Але ж на вулиці вже темно! — зляка-
лася Марійка.

— А ми візьмемо ліхтарик і покличе-
мо з собою бабусю, — заспокоїв хлопчик 
подружку.

ТемряваТемрява

 Обведи по пунктирних лініях малюнки,
і ти дізнаєшся, що побачили діти в темряві. 
Розфарбуй малюнки.
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Марійка захворіла. У неї кашель і ви-
сока температура. 

— Я викличу лікаря, — сказала Ма-
рійчина мама.

— Ні! Ні за що! Я  боюся! Лікар ро-
бить уколи. Не викликай! — розплака-
лася Марійка.

— Лікар не робитиме тобі уколів. Він 
просто послухає тебе і погляне на твоє 
горло.

 Розглянь малюнки і склади 
за ними зв’язну розповідь.

Якщо дитина боїться лікарів, 

то завдяки цьому завданню вона 

зможе спокійно «пропрацювати» 

свій страх. Розглядаючи ситуацію, 

коли лікар допомагає іншій дитині, 

малюк зможе побачити, що лікар 

не заподіює Марійці болю і дівчинка 

видужує.

ДокторДоктор
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— Сьогодні гратимемо в  лікарню,  — 
повідомила Марійка. — Цур, я буду мед-
сестрою.

— А я буду стоматологом — доктором, 
який лікує дітям зуби, — сказав Ваня.

— А кого ви лікуватимете? — запитав 
Мишко.

— Як кого? Тебе! Сідай на стілець.

СтоматологСтоматолог

 Розглянь малюнки і розкажи 
про те, що відбувалося далі.

Разом з дитиною розгляньте 

малюнки. Допоможіть їй 

придумати закінчення розповіді. 

Поговоріть про те, чому люди 

бояться стоматологів, що 

роблять ці лікарі і навіщо взагалі 

треба лікувати зуби.


