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— Привіт! Мене звуть Мишко. А це моя подружка Марійка.
Нумо з тобою знайомитися. Як тебе звуть?
VV Напиши тут своє ім’я. Нехай кожна буква твого імені буде
красивою і різнокольоровою. Якщо ти ще не вмієш писати,
попроси про це дорослих. Хто придумав тобі ім’я? Що воно
означає? Як тебе називають твої батьки? друзі? Як тобі по
добається, щоб тебе називали?

Ім’я ― найважливіше
і найприємніше слово
для дитини. Саме з називання свого імені розпочинається будь-яке
знайомство і дружба.
У цьому завданні
дитина може написати своє ім’я, як їй
захочеться. Розкажіть
дитині історію про
те, як ви її назвали,
з ким радилися, чому
вибрали саме це ім’я.
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Коли люди знайомляться, їм цікаво дізнаватися щось одне про
одного. Я можу розповісти про свою подружку Марійку.
— Марійка живе зі мною по сусідству, і ми знайомі дуже дав
но. Марійці п’ять років. Вона відвідує дитячий садок. Марійка
полюбляє співати і малювати.
— А я можу розповісти про свого друга Мишка. Він старший за
мене. Йому вже майже шість років. Мишко теж відвідує садок.
Він любить грати машинками і збирати конструктор.
VV Тепер ти розкажи про себе. Нехай дорослі допоможуть тобі
записати розповідь.

Дитина може утруднюватися скласти розповідь про себе. Тому
краще ставити їй
навідні запитання. Наприклад, про те, скільки їй років, чи відвідує
вона садок, що вона
найбільше любить, що
вміє тощо. Запишіть
розповідь. Коли малюк
підросте, йому буде
дуже цікаво прочитати про це. Навчитися
розповідати про себе
дуже важливо для налагодження контакту
з іншими дітьми й дорослими.
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Одного разу Марійка захворіла і не прийшла до дитсадка. Її не
було три дні. Я попросив маму разом відвідати Марійку.
— Треба чимось порадувати Марійку, щоб вона швидше видужа
ла! — сказала мама.
— То купімо їй іграшку, — запропонував я.
— Іграшка — це добре, але приємніше буде, якщо ти щось зро
биш сам, — підказала мені мама.
Я намалював Марійці листівку і написав: «Марійко! Видужуй!».
VV Допоможи мені розфарбувати листівку. Як ти вважаєш, як
можна підтримати людину, якщо вона хворіє? Як, по-твоєму,
треба вчинити, якщо твій друг захворів?

Коли хтось хворіє,
йому дуже потрібна
і важлива підтримка.
Виховуючи в дитині
дбайливість і співчуття, ви, поза сумнівом,
допоможете їй стати
хорошим партнером
у спілкуванні. Якщо
захворіє хтось із друзів
або близьких, допоможіть малюкові надати
йому допомогу — відвідати або зателефонувати, написати листа
або зробити листівку.
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Ми з Марійкою граємо вдома, тому що на вулиці дуже погана
погода — зранку дме сильний вітер і йде дощ.
— Пограй зі мною в перукарню, — просить мене Марійка.
Я зовсім не хочу грати в перукарню. Тому, що я не люблю цю
гру. Але мені не хочеться кривдити Марійку. Адже вона засму
титься.
— Гаразд, Марійко, пограймо. Тільки трішки. А потім пограємо
в мою гру. Я люблю грати в «Морський бій».
— Ні. Гратимемо тільки в перукарню.
VV Розфарбуй картинку. Як ти вважаєш, хто з малюків правий?
Чому Мишко погодився пограти з Марійкою? Як, по-твоєму,
мала поводитися Марійка? а Мишко?

Це одна з конфліктних
ситуацій, які часто
виникають у дитячому
спілкуванні. Спробуйте
розіграти з дитиною
такий діалог. Обговоріть разом ситуацію.
Скористайтеся запитаннями-підказками.
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Бабуся подарувала мені новий іграшковий автомобіль. Я взяв
його із собою до дитсадка. Друзі побачили подарунок і почали
просити пограти.
— Дай мені пограти свою машинку, — попросив Вовка.
— Бери, тільки потім поверни мені її, — сказав я і віддав іграшку.
Вовка грав довго і не захотів повертати машинку. Він розплакався
і почав вередувати. На що наша вихователька сказала: «Вовко,
віддай Мишкові машинку. Це його іграшка».
VV Чи траплялося подібне у твоєму житті? Якою була твоя реак
ція? Що можна порадити зробити Мишкові? Як було б краще
вчинити на місці Вовки? Поглянь на малюнки. На якому з них
хлопцям вдалося домовитися? Розфарбуй цей малюнок.

Ваше завдання — підвести дитину до висновку, що з будь-якої
ситуації можна знайти
мирний вихід. Треба
обов’язково вчитися
домовлятися. У цьому
завданні немає готового розв’язання ситуації, і дитині доведеться приймати рішення
самостійно, вибираючи
потрібну картинку.
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Ми з Марійкою гуляли у дворі. Ось на прогулянку вийшли хлоп
ці — Сашко й Альоша. Я взявся разом з ними будувати дорогу
з піску. А Марійка дуже образилася, тому що раніше я грав
тільки з нею.
— Ти тепер мені не друг, — сказала Марійка, — тому що пішов
грати з хлопчиками.
— Але вони теж мої друзі, — відповів я.
— А друзів багато бути не може, — заперечила Марійка, —
друг буває тільки один.
VV Запиши на пелюстках за допомогою дорослих імена своїх
друзів. Порахуй, скільки їх. Як ти вважаєш, скільки може бути
друзів? Чи права Марійка? Чому вона образилася на Мишка?

У дитячій дружбі теж
може бути все дуже
непросто. Наприклад,
дитина дружила з кимось одним, а потім
вирішила подружитися
з іншою дитиною.
Так виникає образа,
ревнощі, нерозуміння. На цій непростій
ситуації дитині можна
пояснювати, як можна
поводитися, якщо ти
хочеш спілкуватися
не з однією людиною,
а з декількома; чи маєш
ти право вибирати,
з ким тобі грати; як
поводитися, якщо на
тебе ображається
друг, коли ти спілкуєшся з кимось іще.
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Незабаром у мене день народження. Мені виповниться шість
років. Я хочу запросити на день народження своїх друзів. Мама
говорить, що в нашій квартирі не вміститься стільки людей, тому
мені треба вибрати тих, кого б я волів запросити найбільше.
— Це дуже важко — вибирати. І ще мені не хочеться нікого
скривдити, — кажу я.
— Тоді зробімо так, — пропонує мама, — я спечу торт, і ми
віднесемо його до дитсадка, щоб ти почастував усіх. А додому
ти запросиш декількох малюків.
VV Допоможи Мишкові розфарбувати святковий торт і домалю
вати стільки свічок, скільки років йому виповниться.

Ситуація, коли в день
народження дитини їй
доводиться зробити
ось такий непростий
вибір, повторюється
щороку. Малюкові
хочеться запросити
якомога більше друзів,
але не завжди є така
можливість. Саме
зараз треба вчити
дитину робити вибір
так, щоб не скривдити при цьому своїх
друзів.

