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Моїй любій донечці Надійці.
Спасибі тобі за те, що ти є.
Спасибі тобі за твою любов і за те,
що ти подарувала мені багато радості
і робиш мене кращою.
Ти – диво!
Валерія Фадєєва

Любі батьки!
Якщо ви вважаєте, що див на світі не буває, ви помиляєтеся.
Перед вами – перша книга з унікальної серії «Ваша чудова дитина».
Завдяки їй ви навчитеся бачити дива і радіти їм, робити щасливими себе
і всіх, хто вас оточує.
Ваша дитина – ось справжнє диво. Вона наповнить ваше життя сенсом, зробить його яскравим, насиченим, схожим на захопливу пригоду.
Ця книга – справжня енциклопедія, найповніший практичний посібник для дбайливих батьків.
У ній ви знайдете відповіді на безліч своїх «як» і «чому».
Вагітність – це дев’ять дивовижних, а іноді й напружених місяців у
житті жінки. У книзі в доступній формі викладено всю необхідну інформацію про те, як підготуватися до вагітності, як вона триває, як поводитися майбутній мамі та її родині у різні періоди вагітності. Ви зможете
тиждень за тижнем простежити за розвитком свого малюка до народження. Дізнаєтеся, що пологи бувають без болю і страху. Прочитавши книгу,
відчуєте себе найщасливішою майбутньою мамою.
Ви знайдете поради, як доглядати за дитиною першого року життя,
організувати правильне харчування, надавати першу медичну допомогу.
Тут є відповіді на всі запитання, що цікавлять вас, про психічний і фізичний розвиток немовляти з перших днів його життя, про формування
у нього корисних навичок.
У цій книзі, на відміну від подібних, розповідається про інтелектуальний і «духовний», емоційний розвиток дитини. Вона містить необхідну
інформацію про те, як допомогти вашому малюкові вирости не тільки
здоровим, а й розумним, самостійним, упевненим в собі, всебічно розвиненим, а також добрим, чуйним, веселим, товариським і щасливим.
Дитина – унікальна істота, що має величезні можливості й здатна
досягти всього, чого тільки забажає!
Батьки! Ваше завдання – терпляче, з любов’ю і повагою допомогти
їй розвинути все найкраще, що в ній закладене.
Виховання дитини – справжнє мистецтво і нелегка праця. Ця книга
буде вашим найкращим порадником. Вона допоможе вам почувати себе
12

упевнено в найважчий і найвідповідальніший період – перший рік життя
вашого малюка, коли закладаються основи його здоров’я і щастя в житті.
Книга буде корисною не лише мамам, а й молодим татусям, які хочуть допомогти своїй коханій жінці безболісно пройти період вагітності й
узяти активну участь у вихованні дитини.
З книги ви дізнаєтеся, як стати чарівною мамою і чудовим батьком,
як жінці швидко відновитися після пологів і повернутися до повноцінного
життя, як впорядкувати будинок до «приходу» нового мешканця, як підготувати старшу дитину до появи братика або сестрички, як виростити
дитину без батька, ви навчитеся боротися зі стресом, позбуватися образ
та інших негативних емоцій.
Захопливо написана енциклопедія містить українські народні «секрети» виховання, замовляння, молитви, цікаві історичні відомості, пояснення популярних прикмет, астрологічні прогнози, прислів’я і приказки
різних народів світу, «Вірші для вашого чудового малюка» і багато інших
корисних відомостей, які ви також знайдете на сторінках книги.
Цей унікальний посібник для батьків, поза сумнівом, стане вашою
настільною книгою з тієї миті, як ви вирішите, що у вас буде малюк, і
впродовж усього першого року життя вашої дитини.
Автори будуть вдячні за будь-які зауваження і побажання, надіслані
електронною поштою:
mir-obrazovanie@onyx.ru
valerie@vlink.r
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ДО ПОЯВИ МАЛЮКА
Готування майбутніх батьків
до вагітності
ЗВАЖТЕ УСІ «ЗА» І «ПРОТИ»,
ПЕРШ НІЖ СТАТИ БАТЬКАМИ
Планування сім’ї – не така вже й нудна справа, як це може видатися на перший погляд, а дуже навіть корисна і необхідна. У західних
країнах це заведено вже давно.
Нерідко буває, що вагітність, як повінь або ураган – абсолютно
непередбачуваний і неконтрольований процес. Звісно, це часто при
зводить до великих проблем, розчарувань і засмучень.
Якщо ви вирішили, що настав час народити спадкоємця або спадкоємицю, перш ніж завагітніти, обговоріть це зі своїм коханим чоловіком. Бажання мати дитину, поза сумнівом, має бути обопільним.
І не варто ображатися, якщо він вам зрозуміло пояснить, чому слід
відкласти реалізацію цього чудового проекту на декілька років. Можливо, чоловік має рацію. Адже таке важливе рішення має на увазі
відповідальність обох майбутніх батьків і повинно гармонійно вбудуватися в їхні життєві плани.
Перш ніж мати дитину, запитайте себе: чи вистачить вам душевних сил, чи вистачить терпіння, любові, часу? Це – найголовніше, чого
потребуватиме ваша дитина все своє життя. Батьківська «професія»
передбачає роботу без вихідних. Зверніть увагу і на своє матеріальне
становище. Чи буде у вашого малюка все необхідне для того, щоб він
нормально розвивався?
При нинішньому відсотку розлучень кожна жінка, перш ніж народити дитину, повинна запитати себе: «Чи хочу я і чи зможу виростити свого малюка сама, без допомоги чоловіка?»
Оцініть, наскільки ви готові відмовитися від кар’єри на користь
майбутньої дитини на якийсь час, і наскільки її народження відверне
вас від роботи.
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Зважте гарненько всі «за» і «проти», перш ніж станете батьками.
Головне, щоб ви були готові до зустрічі зі своєю дитиною і бажали її
всією душею, щоб ви хотіли і могли допомогти їй розкрити її необмежені можливості, навчити бути щасливою.
І ще... готуватися стати батьком або матір’ю треба задовго до
факту зачаття.

ПОЛЮБІТЬ СВОГО МАЙБУТНЬОГО МАЛЮКА
Постарайтеся ще до зачаття вашого чудового малюка полюбити
його всією душею. Дитина повинна відчувати безмежну, безумовну
любов до себе.
Американський психіатр Томас Верні в книзі «Духовне життя
ненароджених» стверджує, що сприятливі умови для народження
особистості створюються лише тоді, коли мати позитивно ставиться
до своєї вагітності, а малюк народжується бажаної статі.ор
Появу дитини зустрічають під час народження. А треба б
раніше...
Сни провіщають про прихід дітей. Причому іноді майбутня мати
або батько бачать свого малюка задовго до його появи на світ.
Чи готові ви зустріти свого чудового малюка?
Звичайно ж, ми упевнені, що ви хочете мати здорову, розумну
і щасливу дитину. Тому вам слід гарненько підготуватися до її появи
і фізично, і психологічно.
Давайте ж зробимо глибокий вдих і, керовані любов’ю, почнемо
наповнювати своє життя і життя своєї майбутньої дитини щастям
і скарбами Всесвіту.

НАЙКРАЩИЙ ВІК ДЛЯ МАТЕРИНСТВА І БАТЬКІВСТВА
Люди народжують дітей не лише тому, що вони цього хочуть.
Причин може бути безліч: так заведено в суспільстві; щоб не бути самотньою; щоб самостверджуватися за рахунок дитини, керуючи нею
і вимагаючи повного підпорядкування собі; прагнення отримати любов
від дитини, оскільки більше немає від кого; так сталося і так далі.
Ви, мабуть, погодитеся, що якщо у вас будуть подібні причини
для появи малюка, то навряд чи з цього вийде щось хороше. От якби
всі діти з’являлися на світ у той час, коли їхні батьки вже повністю
відбулися як особистості, мислили б позитивно, і з них буквально
б виливалися радість, любов і світло, ось тоді… Тоді було б менше дітей, але вони були б набагато щасливішими.
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ПІКЛУВАННЯ ПРО МАЛЮКА
У ПЕРШІ ТРИ МІСЯЦІ

Перше знайомство з крихіткою
Ми вже говорили про те, що дитина в першу годину свого самостійного життя зазнає сильного шоку.
Справді, після дев’ятимісячного перебування у раю – теплому,
затишному, надійному животі матері дитина, народившись, відразу
потрапляє в абсолютно інший світ. Щоб адаптуватися до цієї нової обстановки, їй знадобиться багато сил. У перші хвилини життя малюка
будь-яка мікроскопічна проблемка може призвести до невиправних
наслідків, якщо не втрутитися відразу і належним чином. На щастя,
значна частина всіх проблем, що виникають після пологів, усувається
медиками досить швидко.
Перше обстеження новонародженого відбувається у пологовому
залі.
Поки мама відпочиває, акушерка порається біля крихітки: перетискає, а потім перерізує їй пуповину для того, щоб відділити малюка
від системи кровообігу матері; за потреби за допомогою груші очищує
його ніс і зів від слизу.

ОЦІНКА СТАНУ ДИТИНИ ЗА ШКАЛОЮ АПГАР
Відразу після народження лікар обстежує стан новонародженого
за шкалою Апгар (див. таблицю).
Перевіряється частота серцевих скорочень, стан дихальної функції, тонус м’язів, рефлекси і колір шкірних покривів малюка.
Оцінка стану дитини складається з суми п’яти цифрових показників: хороший при показнику 8-10 балів, задовільний – 6-7 балів,
важкий – нижче, ніж 6 балів.
Отримані дані вносять до історії розвитку дитини. Вони мають велике значення при діагностуванні можливих пізніх порушень у малюка.
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Ознаки

0 балів

1 бал

2 бали

Частота
серцевих
скорочень

скорочення
відсутні

менш ніж 100
скорочень
за хвилину
(уповільнення)

понад 100 скорочень за хвилину

Дихальні
рухи

відсутні

поодинокі,
нерегулярні

адекватні,
голосний крик

М’язовий
тонус

відсутній

кінцівки злегка
зігнуті

активні рухи
кінцівок

Реакція на
носовий
катетер або
рефлекси на
подразнення
підошов

відсутні

гримаса

крик, чхання або
кашель

білий

тіло рожеве,
кінцівки синюшні

рожевий

Колір
шкірного
покриву

Після оцінки стану малюка обсушують стерильними серветками,
кладуть на живіт матері, перетискають і перерізають пуповину. Потім дитину одягають у підігріті шкарпеточки і шапочку, накривають
ковдрою і вперше прикладають до грудей. Ось воно, ваше чудове
немовля – лежить у вас на грудях і з задоволенням смокче, смішно
прицмокуючи.
Приблизно за півгодини після народження вимірюють температуру тіла, а згодом і довжину дитини від голови до пальців ніг і зважують її. Це – дуже важливі дані, оскільки згодом на них орієнтуються для визначення рівня розвитку малюка. Крім того, вимірюють
обвід голови новонародженого. Він має бути на 2-4 см більшим від обводу грудної клітки і становити приблизно 32-34 см. Після цього очки
дитини обробляють розчином, що містить антибіотик. Це роблять для
профілактики запалення слизових оболонок.
Щоб не переплутати дітей, у пологовому будинку вживають різних запобіжних заходів. Відразу після народження, наприклад, на
ручку малюка одягають браслет, на якому указують ім’я матері, стать
дитини, дату її народження і, можливо, інші дані, такі як зріст, вага,
відбиток пальця матері і відбиток стопи дитини безпосередньо після
народження (такий спосіб відрізняється більшою надійністю, оскільки
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Виховання є свого роду народженням.
						

Г. Ліхтенберг

Діти харчуються молоком і похвалами.
						

Мері Лем

Розум дитини – справжня чарівна паличка.
						
Хосе Ортега-і-Гассет
Любов прекрасно уміє переконувати.
						

Ф. Петрарка

Щасливий той, хто вірить у диво.
						

Е. По

Діти, що виросли в обстановці, де панувала грубість і нервозність
матері, неповноцінні.
						
А. Рибаков
Змінити людину не можна, можна лише спрямувати на благо різні особливості характеру людини, навіть її недоліки – у цьому полягає велика таємниця і велика сила виховання.
						
Жорж Санд
Важко привести до добра моралями, легко – прикладом.
						
Сенека
Коли слово не б’є, тоді й палиця не допоможе.
						
Сократ
Найкращою школою дисципліни є сім’я.
						

Смайлс

Багато є див на світі. Людина – найбільше.
						
Софокл
Виховання – це передусім людинознавство. Без знання дитини –
її розумового розвитку, мислення, інтересів, захоплень, здібностей,
задатків, схильностей – немає виховання.
					
В. А. Сухомлинський
Дитина не може жити без сміху. Якщо ви не навчили її сміятися,
радісно дивуючись, співчуваючи, бажаючи добра, якщо ви не зуміли
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викликати у неї мудру і добру усмішку, вона сміятиметься злобно,
сміх її буде насмішкою.
					
В. А. Сухомлинський
Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка,
фантазії, творчості.
					
В. А. Сухомлинський
Усе, що можна зробити для своїх дітей, – це виховати їх; але не
можна прожити за них життя.
					
Елізабет Тейлор
Учення, позбавлене усякого інтересу й узяте лише силою примусу, ... вбиває.
					
К. Д. Ушинський
Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими.
					
Оскар Уайльд
Щоб перетравити знання, потрібно поглинати їх з апетитом.
					
А. Франс
Мета навчання дитини полягає у тому, щоб зробити її здатною
розвиватися далі без допомоги вчителя.
					
Елберт Грін Хаббард
Діти потребують нашої любові, особливо якщо вони на неї не заслуговують.
					
Гаролд Халберт
Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям, – це навчити їх
любити себе.
					
Луїза Хей
Не можна любити ані того, кого ти боїшся, ані того, хто тебе боїться.
					
Цицерон
Хто не може узяти ласкою, той не візьме і суворістю.
					
А. П. Чехов
Година дитини довша, аніж день старого.
					
А. Шопенгауер
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