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Приємно
Знакомство
познайомитися!
— Здрастуй! Мене звуть кошеня Пушок. А як тебе
звуть?
VV Назви своє ім’я. Попроси дорослих написати його
великими буквами і розфарбуй найяскравішими
кольорами.

Ім’я — дуже важливе слово для кожної
людини, у тому числі
для дитини. Важливо вимовити його
вголос, побачити,
як воно пишеться,
зрозуміти, які похідні
від імені можна утворювати.

є і м’ я
о
м
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Знакомство
Моє ім’я...
Кожне ім’я може звучати по-різному. Наприклад,
ласкаво або жартівливо.
— У мене дуже ласкаве ім’я, м’яке, — говорить кошеня Пушок. — Мене так мама і тато назвали.
VV Як тебе називають близькі люди?

МАМА

БАБУСЯ
ТАТО

ДІДУСЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

МОЇ

ДРУЗІ

Нагадайте
малюкові, як його
зазвичай називають
оточуючі. Запропонуйте поміркувати,
чому саме так.
Обговоріть, який
варіант імені
дитині більше
подобається.
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Знакомство
Мої друзі
— Познайомся, це мої хороші друзі, — говорить кошеня Пушок. — Поглянь, яка весела компанія вірних
друзів.
VV Познайомся зі звірятами. Запам’ятай, як звуть
кожного з них.

Повторіть разом
з малюком імена всіх
героїв. Запропонуйте дитині придумати
ласкаве ім’я для кожного з них.

цуценя Дружок

вовченя Сеня

їжачок Дмитрик

мишеня Вовка
білочка Люся
зайченя
Антошка

ведмежа Мишко

лисичка Тетянка
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Знакомство
Мій зріст
Ведмежаті Мишкові на день народження подарували
ростомір. Усі звірята вирішили виміряти свій зріст.
VV Попроси дорослих виміряти твій зріст. Разом зробіть позначку на ростомірі.

Дітям дуже цікаво
порівнювати свій зріст
зі зростом оточення.
І не важливо, що малюк може виявитися
нижчим від усіх. Важливо відстежувати
динаміку, тобто
вимірювати зріст час
від часу і розповідати
малюкові, на скільки
сантиметрів він виріс.
До речі, зовсім не
обов’язково купляти
для цього ростомір
у магазині. Можна
зробити такий на
стіні, намалювавши
позначки маркером.
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Знакомство
Мій вік
— Мені п’ять років, — говорить білочка Люся.
— А мені чотири роки, — говорить ведмежа Мишко.
— А мені три роки, — говорить їжачок Дмитрик.
— А я не знаю, скільки мені років, — засмутився Вовка. — Я запитаю в мами.
VV Скільки тобі років? Ти старший чи менший, ніж білочка Люся? Кому зі звірят стільки ж років, скільки тобі?

Усвідомлення власного віку є дуже
важливим для малюка. Розуміння
своєї «дорослості»
також впливає
на самооцінку.
Допоможіть малюкові
порахувати кількість
свічок на торті.
А потім разом
порівняйте його вік
з віком звірят, а також знайомих дітей
і рідних.

VV Розфарбуй стільки свічок на тортику, скільки
тобі років.
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Знакомство
Моя сім’я
— Моя сім’я дружна, — говорить кошеня Пушок.
— І моя сім’я дружна, — говорить ведмежа Мишко.
— У мене нещодавно народилася сестричка, — говорить мишеня Вовка.
— А ми всі разом любимо їздити відпочивати, — говорить білочка Люся.
VV Намалюй свою сім’ю. Розкажи про своїх рідних.

Поговоріть з малюком про вашу сім’ю,
про те, як ви всі
любите один одного.
Допоможіть намалювати ваш сімейний
портрет. Запитайте
в малюка, навіщо
потрібна сім’я,
хто і як піклується
і допомагає один
одному.

