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Лише поглянь на це чудове дерево!  
Воно особливе. Адже на звичайних  
деревах немає малюнків та імен.
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Це — родинне дерево Мартіна.  
Ти можеш побачити тут майже усіх  

членів його сім’ї і навіть деяких предків.
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Мартін помітив, що він та його сестра — зловредні.  
А брат подібний до нього у тому, що вони обидва неуважні.  
Проте форма їхніх облич і колір волосся — зовсім різні. 
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Однак коли діти повертаються  
з майданчика для гри, то всі троє  
такі брудні, що виглядають однаково. 
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Родинне дерево

Дерево, яке пропонується для виготовлення,  
є дуже простим. Його можна зробити навіть  
із малюками. Якщо ваші діти захочуть складні-
ше і більше дерево, нехай воно буде вищим, 
а гілки розгалуженішими. Потім помістіть зо-
браження дідусів і бабусь на самому вершечку. 
Для цього потрібно буде більше малюнків та 
фотографій. Ви можете допомогти своїм дітям, 
розповівши про те, якими були їхні дідусі  
і бабусі: колір очей і волосся, зачіски, зріст  
та статура. Під час виготовлення дерева діти 
усвідомлять, що воно ставатиме більшим  
та складнішим, коли ви додаватимете прапра-
дідусів та прапрабабусь чи дальших родичів.

Родинна книга

Пошуки ілюстрацій у старих журналах, які  
доповнюють характер чи уподобання родичів, 
котрі оточують дитину, є чудовим і точним  
способом їх описання. Часто, коли ми пишемо 
характеристики рідних, то фокусуємося на  
одних рисах, а інші несвідомо пропускаємо. 
Цього не станеться, якщо ви шукатимете  
картинки та зображення в журналах. 
Ви звернете увагу навіть на такі деталі,  

які, можливо, раніше й не помічали.  
Альбом можна виготовити таким чином,  
що він буде давати опис родичів, і це стане  
захоплюючим заняттям для вашої дитини.  
Наглядайте за нею, щоб вона вибрала  
вирізки, які точніше охарактеризують  
кожного з родичів. Це чудовий спосіб  
тренування пам’яті.

Виготовлення дерева

Для того щоб зробити родинне дерево,  
потрібно зібрати усі фотографії дідусів і ба-
бусь, батьків, тіток, дядьків, братів та сестер. 
Коли ви разом будете розглядати фотографії, 
то зможете пригадати події, які сталися того  
дня, або розповісти про членів родини, які  
зображені на них. Імовірно, що дитина  
незабаром сама захоче розказувати про ситуації  
чи події, які вона ототожнює з цією людиною. 
Якщо вона не знала прабабусю чи прадіда,  
ви можете сказати, що це її предки, розповісти 
про них та описати події на фотографії.  
Важливо пригадати усі цікаві випадки з їхнього 
життя і говорити про них з повагою. Із раннього  
дитинства необхідно привчати дитину поважати 
людей. Почати таке виховання можна  
із поваги до членів сім'ї. 
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