ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Психологія
“Зроби це сам/сама”. Так формується потреба
в самостійних діях, уміння долати труднощі, відчуття задоволення від успіху. У два роки діти вже
розрізняють, що зробив дорослий, а що вони
самі, й показують на себе, радіють своєму успіху — плескають у долоні, тішаться, коли дорослий їх хвалить.
Запобігти капризуванню й вередуванню значно легше, ніж їх припинити. Для цього необхідно організувати життя і діяльність дітей так, щоб задовольнити
їхні потреби (наприклад, у русі, пізнанні, радісній діяльності), реалізувати їхню активність, надати можливість здійснити власний вибір.

Фотоко
нку
“Наші д рс
іти”

Доберіть ефективні стимули й іграшки чи
предмети, створіть відповідні умови для кожного малюка. Організуйте веселі та посильні
рухливі ігри: хованки, доганялки, ігри з м’ячем,
боулінг; імітаційні вправи та рухи: нехай малята походять як півник, лисичка, ведмедик тощо;
використовуйте ляльковий театр зі знайомими
дітям звірятами, дайте можливість ближче познайомитися з його персонажами. Награвшись
досхочу у веселі (малорегламентовані) ігри, набігавшись (що їй фізіологічно необхідно), дитина стане спокійнішою і більш керованою.

Коли від радості малюк сміється дзвінко —
Оце і є чудова поведінка!
(Надіслав Станіслав Ткач,
с. Лебедівка, Татарбунарський р-н, Одеська обл.)

Задоволення від результату власних дій спонукає
його шукати і знаходити собі заняття.
Не поспішайте з допомогою, не підмінюйте
конкретні посильні дитині дії своїми, а заохочуйте:

***
Отже, насамперед важливо з’ясувати причини капризів, вередувань, а то й упертості дитини. Ще несвідомо відстоюючи власний вибір, вона прагне розуміння й допомоги дорослого. Для маляти в такому стані
увага доброї сильної старшої людини дуже важлива. Саме лагідний словесний і тактильний контакт допоможе вивести дитину з перезбудженого стану. Лише після цього можна спробувати з нею порозумітися.
Справедливі вимоги, інтереси, потреби маляти, безумовно, необхідно задовольнити, за необхідності й по змозі відтермінувавши. Коли малюк заспокоїться, розкажіть йому, що вас засмутив не його
вибір, а неприйнятна і невчасна поведінка. Це допоможе дитині усвідомити, що вона домоглася свого
не вередуванням, а завдяки справедливості дорослого і власній розсудливості. 

Плекаймо рідну мову
ВЕСТИ СЕБЕ чи ПОВОДИТИСЯ?
"Діти, ведіть себе добре”, — чи доводилося вам чути цю фразу?
А може, часом ви й самі її промовляли? Виявляється, у неї закралася помилка.
Вести можна дитину за руку, а от самого себе — досить складно. ッ
Коли йдеться про поведінку, вживають слово “поводитись”.
НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Чому ти так себе ведеш?

Чому ти так поводишся?

Діти, ведіть себе чемно.

Діти, поводьтеся чемно. Діти, будьте чемними.

Він завжди вів себе шляхетно. Він завжди поводився шляхетно.

Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб чинили з вами.
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Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Передплатіть журнали
на ІІ півріччя онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

