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ХвалилкаХвалилка

У цьому розділі подані завдання, які допоможуть виховати впевненого 
в собі і самостійного малюка.

Правильна самооцінка — гарантія того, що дитина почуватиметься впев-
нено в будь-яких життєвих ситуаціях. Бажано замислюватися про це якомога 
раніше, і не лише тоді, коли ви виконуватимете вправи разом з дитиною. Ди-
тяча самооцінка залежить від багатьох чинників. У тому числі й від того, на-
скільки малюк почувається потрібним і коханим удома, в сім’ї. І ще від того, 
які взаємовідносини панують у сім’ї. Чим дружніша родина, тим спокійнішим, 
самодостатнішим є малюк.  

  У дитини, упевненій у собі, менше страхів і тривог, вона набагато простіше 
спілкується з оточенням, проявляючи лідерські риси. Та й уява такого малю-
ка зазнає менших обмежень, ніж уява сором’язливого і невпевненого в собі. 

• Висока самооцінка
• Упевненість

• Самостійність
• Цілеспрямованість

• Уміння приймати рішення
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— Здрастуй, малюче! 
Як тебе звуть? 

— А мене звуть 
Катруся. Це мій друг — 

цуценя Тобік.

Попросіть малюка назвати 

своє ім’я. Потім кілька разів 

повторіть його з різними 

інтонаціями і гучністю — ласкаво, 

строго, тихо, голосно, пошепки. 

Допоможіть малюкові розіграти 

ситуацію знайомства. Це завдання 

допоможе малюкові опанувати 

безліч навичок : навчитися 

знайомитися, краще усвідомити 

своє ім’я, потренувати пальчики. 

 Розфарбуй пальчиком шерстку Тобіка.

Нумо Нумо 
знайомитися!знайомитися!
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Цей алгоритм допомагає 

усвідомити контури свого тіла. 

Для виконання цього завдання 

вам треба взяти дуже великий 

аркуш паперу, такий, на якому 

поміститься малюк у повний 

зріст, і обвести дитину по 

контуру. Вийшов чоловічок. Разом 

з малюком намалюйте чоловічкові 

очки, носик, рот, одяг.

Веселі Веселі 
чоловічки чоловічки 

 Користуючись ін-
струкцією, намалюй 
чоловічка.

— А зараз малюватимемо 
чоловічків. Нам задобиться 

великий аркуш паперу, 
широкі пензлики 
і яскраві фарби.



8

 Обведи те, що ти любиш їсти.

Цікавлячись тим, що дитині 

подобається, що вона любить, 

ми зважаємо на її думку, виховуємо 

в ній самоповагу. Малюкові 

також дуже важливо поступово 

усвідомлювати  поняття 

«улюблене — нелюбиме». 

Найсмачніше Найсмачніше 

 — Я люблю гризти кістки, гав!
— Я люблю їсти яблука і груші! 

Малюче, а яка твоя 
улюблена їжа?
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— Поглянь, скільки 
різнокольорових кульок! 

Назви кольори. Який колір 
тобі подобається найбільше?

Мій улюблений Мій улюблений 
колірколір

   Розфарбуй пара-
сольку у свій улюбле-
ний колір. 

Завдяки цьому завданню дитина 

вчиться диференціювати кольори, 

замислюється над тим, якому 

кольору вона віддає найбільшу 

перевагу. Поцікавтеся в малюка, 

якого кольору одяг 

йому подобається.
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— Мені три роки. 
Тобікові два роки. 

А скільки тобі років?

Звичайно, малятко ще не вміє 

лічити, але вже цілком упевнено 

показує  пальчики, може сказати 

«Мені два (чи три) роки». 

Поговоріть з малюком про те, 

скільки років дідусеві, бабусі, 

матусі, татові та іншим.  

Скільки років?Скільки років?

 Розфарбуй стільки 
яблук, скільки тобі років.
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Катруся з Тобіком пішли в цирк 
і побачили там клоунів.

Малюк поступово пізнає емоції, 

вчиться їх розрізняти. Розглянувши 

разом картинки, візьміть дзеркало 

і погримасуйте з дитиною: веселе 

обличчя, сумне, знову веселе…

 Розфарбуй клоуна, 
який посміхається. 

Сумно — Сумно — 
весело весело 

Один з них 
сумний, 

а другий — 
веселий. 

Який тобі 
подобається 

більше?
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Ця вправа допомагає малюкові 

відчути впевненість у собі. 

Зверніть увагу, на те, 

що сором’язливі малюки дуже 

тихі. Тому надавайте дитині 

можливість потренуватися 

«регулювати» гучність.  Голосно 

покричати дуже корисно для 

виховання впевненості в собі.

Тихо — голосноТихо — голосно

 Розфарбуй предмети.  
Вони звучать тихо 
чи голосно? 

— Тобік гавкає дуже голосно. 
Ти вмієш голосно кричати? 

А тихо розмовляти? Спробуймо. 
Голосно прокричимо слово 

«БАРАБАН». 

А тепер тихо-тихо 
промовимо слово 

«МИШКА». 
Тепер прокричимо слово 

«ЛІТАК», а тепер тихо, 
пошепки промовимо слово 

«СОНЕЧКО». 


