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У цьому завданні ми відпрацюємо 

ситуацію знайомства, яка викликає 

в дітей чимало утруднень. 

Потренуйтеся з дитиною 

вимовляти ім’я чітко, голосно, 

зрозуміло. Так само важливо 

поговорити про ім’я. Розкажіть 

малюкові, хто його назвав, чому саме 

так, який варіант його імені вам 

подобається найбільше.

   Напиши своє ім’я. Нехай 
кожна літера твого імені буде 
красивою і різнокольоровою.
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Дитина почуватиметься набагато 

впевненіше, маючи знання про себе. 

Важливо знати не лише своє ім’я, 

скільки тобі років, а й дату свого 

народження. Вивчіть з дитиною 

число і місяць народження. 

 А скільки тобі років? 
Напиши дату свого народження.
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Допоможіть дитині згадати, що 

в неї виходить робити добре. Не 

забувайте про те, що ваше «добре» 

і дитяче «добре» відрізняються. 

Дитина в п’ять-шість років не 

може робити все так, як доросла 

людина. Однак у малюка теж є значні 

досягнення, за які можна похвалити.

 А що ти вмієш робити? Що в тебе виходить 
дуже добре? За допомогою дорослих запиши 
свої вміння.
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Для того щоб у дитини була 

нормальна самооцінка, треба 

формувати в неї позитивне 

ставлення до своєї зовнішності. 

Абсолютно неправильно, якщо 

малюк не любить своє відображення 

в дзеркалі. Нехай він розгляне свою 

фотографію, відображення в дзеркалі, 

розповість, які в нього риси обличчя, 

на кого він схожий.

 Дай відповіді на запитання:

Ти високого зросту?
Якого кольору в тебе волосся?
Якого кольору в тебе очі?
У тебе є веснянки?
У тебе кирпатий ніс?  
Ти носиш окуляри?
На кого з близьких ти схожий?

 Намалюй свій портрет 
або наклей фотографію. 
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Дуже добре, якщо в дитини 

є можливість піклуватися про 

братів наших менших, причому 

абсолютно не важливо, буде це 

кішка чи рибки. Важливо, щоб малюк 

відчував відповідальність, не забував 

піклуватися про тварину. До речі, 

діти, у яких є домашні тварини, 

більше упевнені і самостійні за  своїх 

однолітків, позбавлених такого 

спілкування.

 А ти любиш тварин? Намалюй 
свою улюблену тварину. Розкажи 
про неї.
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Поясніть дитині, що означає та чи 

інша риса. Важливо звернути увагу 

малюка на те, які саме риси є в неї. 

Погано, якщо він вважає, що не має 

жодних хороших рис або вибирає 

лише одну. Так буває з дітьми, 

яких рідко хвалять і забагато 

критикують дорослі.

Доброта

Хоробрість
Дбайливість

Рішучість

Уп
ев
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Доброзичливість

П
рацьовитістьЧе

сн
іст

ь

Наполегливість

 Вибери з-поміж рис, написаних 
на проміннячках сонечка, ті, якими 
ти можеш пишатися. Розфарбуй ці 
промінчики.

 Чи знаєш ти свої 
хороші риси? 
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Допоможіть дитині дорогою до 

кладу зібрати букви і скласти з них 

слово. Це слово спонукає малюка 

повірити у свої сили. Тим, хто 

тільки вчиться читати, виконати 

це завдання буде під силу лише за 

допомогою дорослого, але це не 

біда. Навчайте дитину впевнено 

рухатися вперед, незважаючи на 

труднощі.


