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ДОРОГІ БАТЬКИ! 

Дитина — унікальне створіння, наділене величезними мож-
ливостями і здатне досягнути всього, чого забажає! Ваше завдан-
ня — терпляче, з любов’ю та повагою допомогти їй розвинути 
все найкраще, що у ній закладено. 

Виховання дитини — справжнє мистецтво і нелегка праця. 
Усім дорослим зрозуміло: якщо не піклуватись про здоров'я 

малюка від самого народження, не загартовувати його, не сте-
жити за ре жимом дня, харчуванням, не робити вчасно профілак-
тичних щеплень, дитина навряд чи стане фізично міцною. Тому 
дуже важливо правильно і своєчасно здійснювати ці необхідні 
процедури. У цій книзі подаються докладні рекомендації стосов-
но догляду за дітьми та їх виховання. 

Однак лише турботи про гігієну та дотримання режиму дня 
не досить. З дитиною треба займатись, аби розкрити її здібності. 
Це особливо важливо у перші три роки життя, коли її фізичний 
та психічний розвиток іде стрімкими темпами. 

Окремий розділ цієї книги присвячений ранньому розвитку 
дітей. Ви дізнаєтесь, як знайти і розвинути дитячі таланти, озна-
йомитеся з найвідомішими розвивальними методиками і зможе-
те обрати те, що підходить саме для вас і вашої дитини. 

Розвиток малюка і догляд за ним — це один нероздільний 
процес. Дитина розвивається постійно, кожну хвилину свого 
життя. Спілкуйтеся з нею під час сповивання, вмивання, змі-
ни підгузка, купання, масажу, прогулянки. Саме тепер у ваших 
руках її майбутнє. Усвідомте це! Якщо ви хочете виростити щас-
ливу людину, намагайтеся розкрити і розвинути безмежні мож-
ливості, які дарувала їй природа. 

Бажаємо вам і вашому малюкові спільних радісних від- 
криттів! 
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РаННІЙ 
РОЗвИТОК 

Особливості раннього розвитку 

Ранній розвиток — інтенсивний розвиток здібностей 
дитини в ранньому віці (від народження до 3 років). Бага-
то авторів методик раннього розвитку дітей, як-от Глен До-
ман, Шінічі Сузукі, Сесиль Лупан, Микола Зайцев, Борис та  
Олена Нікітіни наполягають на тому, що такий розвиток є аж 
ніяк не раннім, а саме своєчасним, що традиційна педагогіка 
відстає від сучасних методик, що потенціал дитини значно 
багатший, аніж вважалося досі. 

За останні 20–30 років змінилися загальноприйняті нор-
ми. Так, раніше практично всі діти приходили до школи, не 
вміючи читати, тоді як тепер п'ятирічна читаюча дитина вже 
не здивує нікого. 

Однак діти й надалі починають навчатись у школі саме 
в той період, коли ріст мозку вже майже завершений (6–7 
років), а доти вони зазвичай відвідують дитячий садок. 

Зрозуміло, що в такому віці ранній розвиток несумісний 
з традиційними, садочково-шкільними способами навчання. 

Ранній розвиток передбачає активну позицію матері сто-
совно дитини в перші роки її життя (адже саме вона прово-
дить із нею найбільше часу). Це неперервна клопітка праця, 
що потребує постійної участі в житті дитини і творчого на-
пруження. 

РАННІЙ РОЗВИТОК
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нею, він спостерігав за рухом кульки і з часом міг установити 
взаємозв'язок між рухами руки та кулі. 

Тканинний яскравий браслет із дзвоником та застібкою-
липучкою. Ця іграшка сприяє розвитку координації рухів рук 
і розвитку слуху. Браслет надягається дитині на зап'ясток, по 
черзі то на праву, то на ліву руку. 

Музичні іграшки (брязкальця, дзвоники, сопілки, гумові 
«пищики») сприяють розвиткові слуху. Подзеленькайте дзво-
ником чи потрусіть брязкальцем на відстані не більше 1,5 ме-
тра від правого або лівого малюкового вуха. Якщо він, почув-
ши звук, повернув голову у ваш бік, обов'язково усміхніться 
йому, похваліть його та покажіть саму іграшку. 

Співаюча дзиґа, іван-покиван. Такі іграшки сприяють роз-
виткові зору, слуху та пізнавальних здібностей. Гратись ними 
треба разом із дитиною. Візьміть малюка на руки, дайте йому 
торкнутися до дзиґи. Потім розкрутіть її, і коли вона загуде, 
скажіть: «Послухай, як співає дзиґа!» 

Граючись з іваном-покиваном, покажіть малюкові, як 
розгойдується іграшка. Почувши мелодійний дзвін, усміх-
ніться й скажіть: «Ти чув?» Із часом малюк зможе гратися 
цією іграшкою самостійно. 

Ігри для малюків 

де в нас пальчики? 
Наспівуйте слова і доторкайтеся до тієї частини тіла не-

мовляти, про яку співаєте. 
Дå â наñ палüчики на рóчкаõ? 
Дå â наñ палüчики на ніæкаõ? 
Дå â наñ æиâотик? 
Шóкаºмо — шóкаºмо... 
Дå â наñ âóшка? 
Дå â наñ ноñик? 
Дå â наñ ротик? 
Шóкаºмо — шóкаºмо... 

Граючись з малюком, ви можете не тільки використову-
вати загальновідомі ігри, а й вигадувати свої, беручи до уваги 
можливості його розвитку. 

другИй МісЯць. ігрИ длЯ Малюків
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Розвиток дитини 

наприкінці другого місяця 

 Прислухається до дзеленькання дзвоника. 
 Повертає голову вбік на людський голос. 
 Припиняє смоктати, якщо йому показують яскравий 

предмет. 
 Фіксує погляд на джерелі світла, або на кільці, що ру-

хається просто перед очима чи збоку. Максимальний кут від-
стеження рухів очима — 90°. 

 Лежачи на животі, підіймає голову і підводить груди, 
1–1,5 хвилини утримує голову. 

 Повертається з боку на спину. 
 Енергійно махає то однією, то другою ніжкою. 
 Лежачи на спині, ненадовго утримує брязкальце. 
 Вже не може утримуватись у висячому положенні. 
 Долоні малюка частіше розкриті. 
 У гарному настрої усміхається, відповідаючи на усміш-

ку, агукає вже виразніше. 
 Намагається утримувати предмети всією рукою, і його 

рухи вже не такі безладні та спонтанні, як колись. 
 На появу мами реагує фіксованим поглядом, мимоліт-

ною чарівливою усмішкою та пожвавленим рухом. 

Вам треба насторожитись, якщо малюк: 
 не виказує жодних емоцій; 
 байдужий до оточення; 
 не реагує на усмішки близьких; 
 не намагається утримувати предмети рукою; 
 лежачи на животі, не може утримати голову про-
тягом однієї хвилини; 
 не може підвести голівку на 5 см від поверхні та 
утримати її; 
 виконує несиметричні й хаотичні рухи руками та 
ногами; 
 не стежить за брязкальцем; 
 не імітує міміки дорослого; 
 не прислухається до дзеленькання дзвоника, який 
знаходиться за 1,5 м від нього. 

! 

РОЗВИТОК МАЛЮКА
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гулярно використовується за призначенням, а дитина після 
денного сну вже тиждень прокидається сухою, можна від-
мовитися від підгузків під час сну. Але щойно малюк про-
кинеться, одразу садовіть його на горщик. 

Поки дитина не звикла проситись, під час прогулянок 
і поїздок надягайте на неї підгузок. Перш ніж вийти на ву-
лицю, обов'язково садовіть малюка на горщик. Якщо ж ви 
вирушаєте в дорогу без підгузка, прихопіть із собою горщик 
та запасні штанці. 

А тепер про те, як приâчати малюка кориñтóâатиñя гор-
щиком âночі. 

 Якщо вранці дитина вже тиждень прокидається су-
хою, спробуйте і на ніч не надягати підгузків. 

 Упродовж тижня вкладайте малюка спати без підгуз-
ка, підстеляючи щось непромокальне. 

 Стежте, аби перед сном малюк обов’язково сходив на 
горщик. 

 Скоріш за все, нічних подій не буде, проте якщо таке 
трапляється, дитині ще рано знімати підгузки на ніч. 

Що стосується «нічних пригод», вони цілком природні. 
Приблизно до 3–3,5 років сечовий міхур дитини не готовий 
утримувати нічний об'єм сечі. Тому протягом ночі малюка треба 
1–2 рази садовити на горщик. Робити це треба тоді, коли дити-
на перебуває у напівсні, аби після походу в туалет вона швидко 
заснула. Або ж далі користуватися одноразовими підгузками. 

Якщо кілька тижнів або місяців малюк ночами залишав-
ся сухим, а потім раптом знову став ходити під себе, це може 
бути наслідком якогось потрясіння. 

Мочиться спляча дитина не навмисно, а цілком мимо-
хіть. Тож у жодному разі не лайте її за ці «нічні пригоди». 

Ще краще — взагалі не фіксувати дитячу увагу на цьому, 
аби не виникло неврозів і комплексів. Поступово дитина на-
вчиться стримуватися. 

Якщо сталась «аварія», одразу ж обітріть малюка, змініть 
одяг і постільну білизну. У разі повторення «події» поверніть-
ся на якийсь час до підгузків. Відмовтеся від них після 6–7 
«сухих» ночей. 

Говорити всерйоз про енурез можна тільки після 5 років. 
У такому разі слід буде проконсультуватися з невропатологом 
та психологом. 

прИвчаєМо дИТИну до горЩИка
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Що можна зробити для того, 
щоб дитина любила купатись 

 Купіть малюкові гарну іграшку для купання (яка би 
не тонула у воді) та покладіть її у ванну. 

 Користуйтесь ароматною дитячою пінкою для ванн. 
Чимало дітей люблять такі пінки, і ваш малюк, напевно ж, не 
залишиться байдужим до неї. 

 Зробіть ванну привабливішою для дитини. Потім ра-
зом із чадом виберіть цікавий килимок із звірятами, повісьте 
у ванні завіски з Русалонькою, прикрасьте кахельні плитки 
у ванні наклейками-літерами. Поцікавтеся в малюка, як він 
перетворив би ванну кімнату, і втільте його задуми в життя. 

 Подеколи певних новацій потребує не так ванна, як 
дитина. Якщо вона боїться, що в очі їй потрапить мило, пі-
діть назустріч і вдягніть їй на обличчя маску для пірнання. 
Малюкові хочеться всього лиш побачити, що батьки розумі-
ють його страх. 

 Якщо дитина боїться моменту, коли вода у ванні або 
раковині витікає в трубу (мовляв, і мене так засмокче!), то 
хтось із батьків може тримати її на руках чи за руку біля ви-
ходу з ванної кімнати, а другий — зливати воду з наповненої 
ванни. При цьому показуйте, що може, а що ні, витекти в 
трубу: волосинка — може, а губка — ні, мильні бульбашки — 
можуть, а нога — ні, і т. ін. 

 Якщо, незважаючи на всі ваші хитрощі, малюк не по-
годжується купатись у ванні, якщо ви запихаєте його туди си-
ломіць, а купання перетворюється на локальний військовий 
конфлікт, облиште думку про купання у ванні і повчіть своє 
чадо митися під душем. Хтозна, може, йому припаде до душі 
стояння під теплим «дощиком» із крана. 

Якщо малюк відмовляється від купання, в жодному разі 
не здавайтеся і не залишайте його немитим більш як три дні. 
Чим довше зволікати, тим міцніше у свідомості дитини зася-
де думка, що варто гучніше поахкати — і її не заставлятимуть 
робити те, чого їй не хочеться! Будьте наполегливими. 

ПІКЛУВАННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
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