Анотація на досвід роботи
вихователя вищої категорії Зіньківського ДНЗ (ясла-садка) №2 «Сонечко»

Косяк Вікторії Іванівни
по проблемі: «Статеве виховання дошкільників».
„Жінки і чоловіки є двома половинками людства і те, як побудовані
стосунки між ними, моделює людські стосунки взагалі”.
Ріон Айслер
С у т ь д о с в і д у Вікторії Іванівни полягає в :

прищепленні хлопчикам і дівчаткам культури статевої поведінки, організації виховної
роботи, яка підсилювала б необхідні для виконання статевих ролей якості та вміння;

відновленні та збагаченню в суспільстві взірців чоловічої та жіночої поведінки, сфер їх
реалізації, які є основним джерелом статевої ідентифікації формування свідомості хлопчиків і дівчаток. Дитячий садок, сім’я, повинні орієнтуватись на виховання не дитини взагалі, а хлопчика чи дівчинки з притаманними їм психологічними відмінностями
у світосприйманні, засвоєнні навичок і вмінь, у розвитку інтересів, емоційної сфери;

урізноманітнення джерел і механізмів засвоєння статевих моделей чоловічої і жіночої
поведінки в рамках навчально-виховного процесу.
Робота з дітьми за нормами статевої поведінки та культури міжстатевих взаємин відбувається у філософському, моральному, естетичному, правовому, гігієнічному планах.
Вікторія Іванівна закладає підхід до особистості як до частки природи, культури та
носія душевного життя. Через відкриття власного «Я» дошкільня спостерігає за собою, виокремлює себе з навколишнього світу, вивчає простір власного «Я». Це активізує пізнавальні процеси, задовольняє цікавість дитини стосовно «пікантних» тем, одержує правдиве,
наукове пояснення вихователя з урахуванням віку, набутого досвіду, спонукає хлопчиків і
дівчаток цікавитися своєю біографією, зовнішністю, вчинками, результатами діяльності,
замислюватися над питаннями реалізації себе в майбутньому, як носія певної статі.
Особлива увага у досвіді роботи приділяється роботі з батьками, підкреслюється
виняткова роль сім’ї у формуванні статево-рольових уявлень і статевої диференціації. Для
цього підготовлена спеціальна література, демонстраційний матеріал, роздатковий , а також представлена добірка дидактичних ігор, сюжетно-рольових ігор, художнього слова та
інше, що сприятиме ґендерному вихованню дошкільників; проводяться анкетування, консультації, індивідуальна робота, тематичні батьківські збори; активізується участь батьків
у святкових ранках, підготовці домашніх завдань до народних, родинних свят.
Основними методами статевого виховання Вікторія Іванівна вважає методи формування статево – валеологічної свідомості особистості, методи формування досвіду поведінки та методи стимулювання і корекції поведінки.
Із методів формування свідомості особистості використовує: пояснення, навіювання,
переконання, приклад.
Провідними прийомами переконання є бесіда, доказовість, перегляд літератури, демонстраційного дидактичного матеріалу, логічні завдання та проблемно-пошукові ситуації, створення ситуації співпереживання..
До методів формування досвіду поведінки належить привчання, вправи, розвивальні завдання, дидактичні ігри, доручення, виховні ситуації.
В своїй роботі вихователь обов’язково враховує вікові особливості дітей, стать, регулює складність завдання, насиченість змісту, міру пізнання.
Використовуючи даний підхід в своїй роботі з дошкільнятами вихователь формує в
дитини внутрішній погляд на себе; виховує позитивне ставлення до дарованої природою
соціальної ролі.

Апробація досвіду роботи
вихователя вищої категорії
Зіньківського ДНЗ (ясла-садка) №2 «Сонечко»

Косяк Вікторії Іванівни
по проблемі: « Статеве виховання дошкільників».
Адміністрацією Зінківського ДНЗ (ясла-садка) №2 в 2012-2013 навчальному
році вивчено та узагальнено передовий педагогічний досвід роботи вихователя
Косяк Вікторії Іванівни з даної проблеми. Аналіз і узагальнення його полягає в тому, що вивчено основні форми роботи з дітьми, методичні та організаційні особливості і педагогічні прийоми, завдяки яким досягається позитивний ефект. Весь зібраний матеріал по досвіду розглянуто на засіданні педагогічної ради, атестаційної
комісії ясла-садка №2.
Під час опису досвіду роботи вихователем наведено ряд методів і прийомів,
які використовуються в роботі. Робота з дітьми за нормами статевої поведінки та
культури міжстатевих взаємин відбувається у філософському, моральному, естетичному, правовому, гігієнічному планах. Вихователь організовує діяльність дітей, в
якій шляхом самостійних відкриттів, розв’язання проблемних завдань, наочно перетворюючих дій малюки одночасно оволодівають як новими знаннями, так і вміннями та навичками їх самостійного набуття. Завдяки цьому Вікторія Іванівна закладає підхід до особистості як до частки природи, культури та носія душевного
життя. Через відкриття власного «Я» дошкільня спостерігає за собою, виокремлює
себе з навколишнього світу, вивчає простір власного «Я». Це активізує пізнавальні
процеси, задовольняє цікавість дитини стосовно «пікантних» тем, одержує правдиве, наукове пояснення вихователя з урахуванням віку, набутого досвіду, спонукає
хлопчиків і дівчаток цікавитися своєю біографією, зовнішністю, вчинками, результатами діяльності, замислюватися над питаннями реалізації себе в майбутньому, як
носія певної статі.
Тому впроваджуючи в навчально-виховний процес дитячого садка різні форми
і методи гендерного виховання, переслідуємо таку мету: формування в дитини внутрішнього погляду на себе, як на частину сім’ї , групи, людського середовища, виховати статево здорову особистість, яка в майбутньому створить повноцінну родину і матиме відповідальне ставлення до дарованої природою соціальної ролі.
Для досягнення цієї мети вихователь опрацювала, систематизувала літературу,
підготувала демонстраційний, роздатковий, дидактичний матеріал для роботи з батьками, дітьми, розробила ряд занять, залучає батьків до активної участі у дитячих
святкових ранках, конференціях, «круглих столах», виховує прагнення до самоосвіти з питань гендерного виховання дітей дошкільного віку.
Вікторія Іванівна неодноразово проводила колективні перегляди та відкриті
заняття, ділиться досвідом з колегами, надає методичні поради, друкує розробки
своїх занять в педагогічних виданнях України, є керівником творчої групи я/с №2.
Досвід роботи Косяк Вікторії Іванівни заслуговує на увагу, рекомендується
для впровадження в своїй роботі вихователям району.
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1.
2.

Передмова.
Термінологія педагогіки статевого виховання.
3.
Мета, зміст, завдання, напрями, акценти
статевого виховання.
4.
Організація роботи з гендерного виховання в дошкільному
закладі: форми, принципи.
5.
Психологічні особливості статевого розвитку та формування культури статевої поведінки у дошкільників.
6.
Виховуємо дошкільнят (психолого – педагогічні поради).
7.
Виховуємо хлопчиків, виховуємо дівчаток(психолого – педагогічні рекомендації гендерного виховання).
8.
Позиції статево – культурної дорослої людини.
9.
Вимоги до особистісних і професійних якостей педагога,
який здійснює статеве виховання дошкільників.
10.
Правила спілкування з дитиною на статеві теми.
11.
Що цікавить дошкільників?
(зміст статевого виховання).
12.
З чого складається статевий досвід дошкільнят?
13.
Література зі статевого виховання
(тексти для спільного читання дорослого з дитиною).
14.
Орієнтовний план роботи з гендерного виховання
«Дівчатка та хлопчики – два різних світи».
15.
Особливості гендерної соціалізації в ігровій діяльності дошкільників:
 створення ігрового середовища;
 створення наочно – розвиваючого середовища.
 Дидактичні ігри, сюжетно – рольові ігри.
16.
Робота з батьками. Консультації для батьків:
 Виховуємо дівчинку.
 Виховуємо хлопчика.
 Дівчатка: які вони? Психофізіологічні особливості. Стереотипи та дійсність.
 Гендерне виховання дошкільника.
 Особливості розвитку хлопчиків. Хлопчик, який ти?
 Татове виховання.
 Анкета: «Чи повинні бути у дитини домашні обов′язки?»
17.
18.

ДОДАТКИ.
Використані джерела.
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Із давнини відомо, що весь тваринний і рослинний світ, оточуючий нас, поділяється на два
космічних начала: чоловіче й жіноче. Такий поділ, таке «протиставлення» є можливість спостерігати практично всюди: у квітів і плодів, комах, риб, птахів, тварин, і звичайно у людей.
Народилась здорова, бажана дитина. Зусилля батьків спрямовані на те, щоб виростити її, притримуючись режиму дня, харчування та догляду за нею. Але не у кожній сім'ї
одночасно вирішується майбутнє дівчинки або хлопчика - виховання статево здорової людини. Воно закладається у перші роки життя маленької особистості. Багато сексуальних
проблем дорослих є слідством помилок у спрямуванні статевого розвитку дитини. А корені
їх - в у переконанні, що психосексуальне здоров'я дається від народження. Виявляється, що
проблема значно складніша.
Як і десятиліття тому назад, сучасні батьки, навіть педагоги не мають достатньо знань про
психосексуальний розвиток дітей, не володіють сучасними науковими рекомендаціями і припускаються великих помилок у вихованні дітей.
Перебудова життя суспільства та системи освіти вимагає по-новому подивитись на зміст,
форми та методи статевого виховання дітей. Один з показників його результативності має бути:
стан шлюбно-сімейних стосунків, сексуального здоров'я та культури між статевих взаємин.
Дедалі більше непокоїть, так звана, сексуальна революція. Професор І. Кон у статті «Секс,
як дзеркало російської революції» зазначає: «Щоб виникла висока еротична культура необхідні
час і люди – обізнані. Коли їх немає, пустоту заповнює низькопробний матеріал: це небезпечно».
Не була продумана система заходів, що обмежує суспільство, особливо дітей, від негативних проявів сексуальної революції, від її руйнівних наслідків. Цивілізоване суспільство XXІ ст.
отримало кризу сім'ї, ріст кількості розлучень. Значним явищем у всіх регіонах України стає неповна сім'я з неповнолітніми дітьми.
Працівники охорони здоров'я, освіти, правоохоронних органів серйозно занепокоєні зростанням дефіциту освіченості учнівської молоді в питаннях сексуальної поведінки, її кримінальних
наслідків. Із цього виникають найпекучіші проблеми - зниження віку початку неповнолітніми
статевого життя, що супроводжується зростанням кількості штучного переривання вагітності або
все більш зростаюча кількість кинутих дітей, розширенням діагнозу венеричних захворювань.
Тривожна статистика насильств, скоєних неповнолітніми на сексуальному ґрунті.
Проблеми виховання особистості як представника
певної статі в дошкільних установах і школах особливо
занедбані, на них практично не зорієнтовані навчальні
програми, зміст і характер виховної роботи.
Такий рівень зумовлений непідготовленістю
вихователів, вчителів, батьків до прищеплення хлопчикам і
дівчаткам культури статевої поведінки, до такої організації
виховної роботи, яка підсилювала б необхідні для виконання
статевих ролей якості та вміння.
Про це говорить анкетування працівників днз і батьків.
Більшість педагогів не отримали належної фахової
кваліфікації з питань сексології, психології статі,
психологічно не готові до ведення інформаційно - освітньої роботи.
Гостра нестача науково-популярної літератури для дітей,
яка акцентувала б увагу на питаннях розвитку статі, взаємовідносин, що негативно позначається на засвоєнні дітьми нормативів
статевої поведінки, самовизначення особистості в складних питаннях міжстатевого спілкування. Це також обмежує
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просвітницьку діяльність вихователя, вчителя, не дозволяє йому на достатньо високому кваліфікаційному рівні пояснювати хлопчикам і дівчаткам особливості періоду їх статевого розвитку,
особистої гігієни, етики взаємостосунків.
Дошкільне дитинство - вік первинної статевої соціалізації, остаточного усвідомлення своєї статевої належності. Хибним є уявлення дорослих про ясельний і дошкільний період, як нейтральний
в сексуальному вихованні дитини. Це вік набуття досвіду наслідування зразків поведінки, ідентичної статевої належності, а також ігрової діяльності, яка імітує фемінні чи маскулинні професійні якості й вміння.
Як результат виховних зусиль сім'ї, дошкільних закладів формуються особливості поведінки, адекватні статевій належності, первісні уявлення про рід і родинне життя, про призначення
чоловіка і жінки в сім'ї та суспільстві.
Саме цим і пояснюється актуальність обраної теми, набуття певного досвіду роботи з цього питання.
Мета: підвищення професійної майстерності педагогів дошкільних закладів у питаннях
формування у дітей особливості поведінки, що притаманні людині певної статі, як частини загальнолюдської культури.
З огляду на викладене найголовнішими завданнями у статевому вихованні дітей мають стати:
— складання умов для організації виховної, роботи, яка підсилювала б необхідні для виконання статевих ролей якості та вміння;
— відновлення та збагачення в суспільстві взірців чоловічої та жіночої поведінки, сфер їх реалізації, які є основним джерелом статевої ідентифікації формування свідомості хлопчиків і дівчаток. Дитячий садок , школа, сім’я, культурно-освітні заклади повинні орієнтуватись на виховання
не дитини взагалі, а хлопчика чи дівчинки з притаманними їм психологічними відмінностями у
світосприйманні, засвоєнні навичок і вмінь, у розвитку інтересів, емоційної сфери;
— урізноманітнення джерел і механізмів засвоєння статевих моделей чоловічої і жіночої поведінки в рамках навчально-виховного процесу. Існуюча система навчання і виховання хлопчиків і
дівчаток не зорієнтована на розвиток адекватних статі здібностей, вмінь і особистісних якостей;
— кожен період навчання і виховання дитини має стати сходинкою у розвитку психологічних
якостей, здібностей та навичок, необхідних для успішного виконання статевих ролей особистості
в родинному та суспільному житті.

В якості рекомендацій необхідно порадити батькам:
— виховуючи основи мужності і жіночності, важливо, щоб перед очима дітей був приклад чудової взаємодії тата й мами;
— батьки, як і вихователі, вчителі, повинні знати особливості статевого розвитку дитини на кожному періоді її життя;
— медики й психологи встановили, що для
нормального духовного і статевого розвитку
дитини необхідно взяти на озброєння ранній
початок дитячої освіти. У плані їх появи на
світ, про відмінності атрибутів статі, механізмів народження, про участь органів статі у
зародженні майбутньої людини і т.ін.;
— ознайомитись з новинками літератури
для вихователів, батьків, дітей, що розкривають питання статі. Наприклад, для дітей:
В. Соколюк, 3. Бобровський «Мама і тато звідки я взявся?», Г. Юдін «Головне диво
світу», В. Федієнко "Етика і естетика без
проблем", І. Гончаренко "Енциклопедія для
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юних леді і джентльменів".

На мій погляд, це принципове питання, від трактування якого залежить і стратегія, і тактика рішення даної проблеми. Адже, славнозвісне «Як ви човен назвете, так він і попливе» спрацьовує й у цьому випадку. У наявних публікаціях з теми відбувається постійна плутанина,
підміна та невизначене трактування понять «статеве», «сексуальне», «ґендерне», «розвиток»,
«виховання», «освіта».Тобто необхідно, передусім, визначитися з поняттями, якими ми будемо
оперувати, розглядаючи статеве виховання у дошкільному закладі.
Вважаю, що поняття статевого і сексуального виховання потребують розмежування, щопов’язане, перш за все, з їх відносною самостійністю.
Отже, статеве виховання дітей дошкільного віку полягає в оволодінні
хлопчиком чи дівчинкою нормами статевої поведінки i культурою
мiжстатевих стосунків.
Ґендерне виховання − процес, спрямований на формування певних
рис, що визначають необхідне суспільству ставлення людини до представників іншої статі.
Ґендерна демократія можлива за умови належного виховання хлопчиків і дівчаток, їхньої орієнтації на партнерство та взаємозамінність у
виконанні сімейних та соціальних ролей.
Наріжним принципом ґендерного виховання є уникнення будь-яких
проявів упередженості
та дискримінації дітей, диференціації вимог щодо їхнього
навчання та поведінки, освоєння майбутніх професій, сімейних і громадських ролей на
підставі належності до певної статі
Відмінність у вихованні хлопчиків і дівчаток є первинними механізмами диференціації гендерних ролей. Здійснення виховання дітей без урахування цього − крок у трясовину безстатевого виховання наперекір біологічній, психологічній, соціальній природі дитини.
Продовжуючи розгляд понятійного апарату статевого виховання, варто визначитися: у
чому полягає різниця між «статевим вихованням» та «статевою освітою»? Складність виявляється у тому, що й перше і друге починається з інформації, але шлях її різний.
Виховною інформація стає тоді, коли проникає до рівня системи значимості, до формування
мотивів в особистості. Якщо вона пройшла до цього рівня, то виявляється, що вона виховує.
Це залежить від багатьох факторів: перший раз почула дитина цю інформацію чи ні;
з яким ступенем емоційності вона була викладена;
від кого надійшла інформація тощо.
Наприклад, якщо йдеться про будову людського тіла, про процеси запліднення та дитинонароджуваності, то це − освіта.
Якщо ж при цьому розглядаються питання ставлення до себе, як до представника певної статі,
про норми взаємин із носіями протилежної статі, формується розуміння того, що дівчата та
хлопці рівноцінні, однак у кожної статі є свої достоїнства, закладається фундамент усвідомленого батьківства та приязного ставлення до малюків, то це вже − виховання.
Статеве виховання є часткою загального процесу виховної роботи. Воно складається з двох
компонентів: статевої освіченості і безпосередньо статевого виховання.
Дуже часто дорослі підміняють статеве виховання дітей прищепленням їм гігієнічних навичок. Більшість вчених і практиків відстоюють думку, що оптимально починати навчання навичкам охайності з раннього віку; причому вони мають бути диференційованими за статевою ознакою малюка.
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Протягом дошкільного дитинства під час проведення гігієнічних процедур малюк вивчає
своє тіло, у тому числі й статеві органи. При цьому він з’ясовує ознаки вiдмiнностей хлопчиків i
дівчаток, чоловіків i жінок. Хоча статева гігієна дуже важливий аспект статевого виховання
дітей, проте воно не вичерпується лише формуванням гігієнічних навичок.
Велике значення має природне i спокійне ставлення дорослих до людського тіла i тілесних
відправлень.
Актуальним залишається питання добору відповідної лексики у привчанні дітей до використання цивілізованих назв чоловічих i жіночих статевих органів. Нерідко вони викликають
психологічний дискомфорт у батьків i дітей. Діти i батьки, вживаючи у мові назви статевих органів, використовують різні їх «дитячі» варіації, які, до речі, в кожній сім’ї свої. Дитина
підростає – дитячі назви замінюються на вуличні, «дорослі». Проте, як правило, i
педагоги
залишаються недостатньо обізнаними у цій сфері стосовно наукової медичної термінології, адекватної віку дітей та різним життєвим ситуаціям.
Не можливо обійти увагою багатогранне поняття «стать», яке розглядається у науці з різних точок зору: біологічної, медичної, психологічної, педагогічної, соціальної тощо.
Стать, з педагогічної точки зору − біосоціальна властивість людини. Біологічна −
тому що зумовлена генними структурами, соціальна − оскільки її проявлення у поведінці і
діях людини є результатами формування статевих
уявлень
відповідно
до виховання
і впливу навколишнього оточення, значною часткою якого є суспільство або відносно мала
його частка. Іншими словами педагоги, перш ніж долучатися до статевого виховання дітей,
мають уяснити, що воно складається з двох аспектів:
• Sex – біологічна стать – сексуальний розвиток − багаторівневий процес, де кожний ланцюжок спирається на всі попередні, і, в той же час, діє автономно від них, це породжує
велику кількість індивідуальних варіацій, які не можуть бути тільки спадковими якостями,
або тими, що були виховані.
• Gender – соціальна стать – гендерне виховання − процес, спрямований на формування
певних рис, що визначають необхідне суспільству ставлення людини до власної статі й представників іншої статі.
Як два боки однієї медалі, ці два аспекти є важливими задля здійснення статевого виховання.
Й нехтування будь - яким з них призводить лише до педагогічних помилок та формування у
дітей хибних статевих уявлень.
Тож, врахування двох взаємозалежних аспектів статевого виховання: біологічного (sex) та
соціального (gender), дозволяє трактувати його з педагогічної точки зору як процес систематичного, свідомо-спланованого впливу на формування статевої свідомості і поведінки
дітей.
Статеве виховання − складова частина виховного процесу, що забезпечує правильний статевий розвиток дітей та оволодіння нормами взаємин з представниками протилежної та власної статі, а також
правильне ставлення до питань статі.
Провідне місце у цьому процесі належить статевій соціалізації – активному засвоєнню
особистістю стандартів психосексуальної культури під час входження її у соціальні стосунки.
Психосексуальна культура передається від покоління до покоління у збагаченому вигляді, формуючи масову статеву свідомість.
Статева свідомість (за В. Ю. Каганом) − система знань, особистісних смислів та значень,
які одночасно означають та формують переживання та мотивацію людиною свого буття як представника статі .
Статева ідентифікація − це ототожнення себе з представниками певної статі, що виявляється в єдності поведінки і самосвідомості індивіда, який зараховує себе до певної статі і
орієнтується на вимоги відповідної статевої ролі.
Статева роль – модель поведінки, яку повинен засвоїти індивід, щоб його визнавали як
чоловіка або жінку, − один з найбільш розповсюджених механізмів дитячого научiння статево визначеній поведінці.
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Статева диференціація − це відокремлення себе від представників протилежної статі,
що виявляється у сукупності генетичних, морфологічних і фізіологічних
ознак, на підставі яких розрізняють чоловічу і жіночу стать.
Статева ідентичність уміщує, по-перше, зовнішню обумовленість, яка разом з нею не
підлягає змінам, а також придбану та запозичену зумовленість.
Статева належність – основа формування психологічної структури, яка визначає поведінку, що прийнята у даному суспільстві, тому завданням батьків дошкільників і молодших школярів та педагогів, які працюють з дітьми цього віку, є формування статеворольових
уявлень про характер поведінки хлопчика чи дівчинки.
Статеворольовi уявлення , як структурний компонент статевої самосвідомості індивіда,
відіграють роль своєрідної емоційно-етичної установки, яка регулює поведінку дитини як з однолітками (своєї та протилежної статі), так i з дорослими.

,

як представника певної статі, є:




формування в нього моральних норм взаємин між представниками протилежної статі,
забезпечення його знаннями про особливості власного розвитку та розвитку
представників протилежної статі,
виховання статевої культури.




взаємини між представниками різної статі;
норми таких взаємин;
8




особисте життя людей у родині;
сфери їхньої діяльності.

1. Виховувати у дітей стійкий інтерес і позитивне ставлення до себе як об'єкта пізнання;
2. Поглиблювати знання про розподіл усіх людей на чоловіків і жінок, про зміст понять
«хлопчик», «дівчинка», сприяти статевій ідентифікації;
3. Формувати здорове ставлення дітей до статевих відмінностей, до народження дитини;
4. Правильно і компетентно реагувати на прояви сексуального розвитку дітей різних статей;
5. Підтримувати фізичне і психічне здоров'я дітей, радість світосприйняття, оптимістичне
ставлення до навколишнього світу;
6. Створювати умови для набуття досвіду відносин з навколишнім світом у цілому і світом
людей зокрема;
7. Стимулювати самостійність, уміння здійснювати мотивований вибір, віддавати комусь/чомусь перевагу;
8. Розвивати емпатію як якість особистості — вміння відчувати і розпізнавати стан і настрій
людей, поводитися відповідно до них, керувати своїми емоціями і поведінкою;
9. Збагачувати знання про свою сім'ю, рід, сімейні реліквії, традиції;
10. Ознайомлювати з основними функціями сім'ї як психологічної групи і соціального
інституту;
11. Ознайомити з розмаїттям соціальних ролей, їх особливостями, виховувати позитивне ставлення до різних соціальних ролей та розуміння необхідності їх існування; закладати основи виконання відповідних своїй статі соціальних ролей..












Розвиток статевої ідентичності, що відображає особисті перцепції людей до себе
відносно власної
статі.
Розвиток статевої
константності, який
чиниться у старшому
дошкільному віці
(усвідомлення постійності й незмінності
статі).
Знання про статеві
ролі, оволодіння якими починається у дошкільному віці і збагачується у молодшому
шкільному віці.
Акцентування на статевих ролях, а також статеворольових нормах, атрибутах, що
включають оціночний компонент, пов’язаний з правильністю чи справедливістю існуючих стереотипів.
Статево-ролева поведінка.
Статеворольова соціалізація: надання дітям знань і умінь визначати свою статеву
приналежність, її ознаки, емоційні переваги,
переваги
в іграх та іграшках, у
сприйнятті літературних героїв;
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Формування статеворольової поведінки, а також вироблення
відношення
дітей до понять краси, любові, доброзичливих стосунків і формування цих
стосунків між дівчатками та хлопчиками у дитячій групі;
Створення умов для прояву і переживання дітьми певних відчуттів, характерних
більшою мірою тій або іншій статі. Наприклад, гордості, сміливості, відваги у хлопчиків; турботи, співчуття, ніжності − у дівчаток.
Ознайомлення дітей з процесом дитинородіння:
Знайомство дітей з деякими аспектами родоводу, перспективами фізіологічного і соціального розвитку дитини, функціями батьків у сім’ї;
Формування адекватних уявлень про зв’язки людей в сім’ї про їх соціальні та сімейні
ролі: ознайомлення дітей з якостями мужності і жіночності, проявами і перевагами
чоловіків і жінок в різних видах діяльності.

Питання ґендерного виховання
починаючи з раннього віку є невід'ємною частиною усіх видів діяльності дітей. На заняттях з різних
сфер життєдіяльності, під час образотворчої, трудової та ігрової
діяльності діти засвоюють загальноприйняті норми поведінки, зміст
і особливості виконання певних
соціально-статевих ролей.
Починаючи з середньої групи з
дітьми слід проводити спеціально
організовані заняття, спрямовані на
реалізацію завдань ґендерного виховання, адже діти п'ятого року життя вже мають деякі уявлення про особливості соціальних взаємовідносин між жінками і чоловіками.
Роботу з ґендерного виховання потрібно проводити, використовуючи різні методи, спеціально
підготовлені та природні ситуації, що виникають у процесі життєдіяльності.

-

організовані заняття — групові та індивідуальні;
етичні бесіди;
проблемні ситуації;
прогнозування життєво значимих ситуацій;
ігри;
ситуації спілкування з дітьми;
прогулянки, екскурсії;
театралізовані розваги;
самостійна діяльність дітей.
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- активності — використання будь-яких ситуацій у житті дитини для формування у неї
правильних установок щодо своєї статі і вироблення відповідної рольової поведінки;
- реалістичності — формування реалістичного розуміння статевої диференціації;
- адресності — врахування не лише статі і віку дитини, а й її психічного та фізичного розвитку, соціального і культурного рівня;
- неперервності — послідовне врахування накопичених знань і соціального досвіду дитини, починаючи з раннього дитинства;
- правдивості — надання максимально правдивої інформації з урахуванням віку дитини та
можливостей розуміння цієї інформації;
- довіри — базування відносин між дитиною та педагогом на довірі, яка можлива лише за
умови серйозного ставлення педагога до інтересів дитини, її бажань та проявів статевої поведінки;
- моральної чистоти — виховання моральної особистості, у якій домінують якості, що формують хлопчика як майбутнього чоловіка, а дівчинку — як
майбутню жінку.
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Два природних начала.
У своїй роботі «Еротична культура у педагогіці дошкільного дитинства» к.п.н., доцент
М. Єфименко відмічає: «Кордон між чоловічим і жіночим началами проходить крізь весь Всесвіт, він має місце на всіх напрямках і меридіанах, на півночі і на півдні, у пустелі і нетрях, в любий час дня і ночі. Ці два начала вічно живі та безкінечні, і ми не можемо не рахуватися з цим.
Виходячи за рамки тільки фізіологічних різниць між чоловіком і жінкою, пропоную для узагальнення називати ці два начала «чоловічим» і «жіночим», тому що вони характерні не тільки для
тваринного і рослинного світу. Хлопчик і дівчинка, чоловік та жінка - це і різний звук і різний
колір, і різний запах, і різна форма, І різна енергія. Ці два начала ми знаходимо у літературі, поезії, музиці, скульптурі, живопису, театрі, спорті і таке інше».
Всі ці філософські істини у доступній для дітей дошкільного віку формі, я намагаюся довести на своїх заняттях, у різних видах діяльності.
Саме тому у спільних іграх діти ніби відкривають себе, свою стать через природу. Так, наприклад, збираючи у парку осіннє листя, ми порівнювали два дерева: дуб і березу. Наші спостереження і роздуми вилились у гру-пригоду, де хлопчики зображували листочки кремезного дуба,
а дівчатка - листочки ніжної берізки.
Діти уявляли і обігравали, як листочки жили на деревах, як їх зірвав вітер, як закружляли в осінньому танку, як вони вкрили золотим килимом
землю, як дубовий листочок став човником, а березовий листочок (дівчинка) парусом...
На протязі гри підкреслювались сильні риси дуба, які у житті
притаманні чоловічої статі, і ніжні,
чарівні риси берізки, що ототожнюють жіночість.
Але, нажаль, ми часто можемо спостерігати, як результат «продукт безособленої педагогіки; тієї самої педагогіки, коли навчання і виховання дошкільників іде однаково як для хлопчиків
так і для дівчаток: з однаковими нормативними, вправами, однаковому стилі, з однаковими вимогами. Це не припустимо! Проте, нажаль, у переважній кількості випадків уся наша дошкільна педагогіка стоїть на цих «усереднених позиціях, орієнтуючись не на хлопчика або дівчинку, а саме
на середньостатистичну дитину. Таким чином, ми губимо Чоловіків і Жінок вже на початку шляху, у дошкільному дитинстві.
Відомий педагог Сухомлинський застерігав: «Те, що загублено в дитинстві, ніколи не повернути
у роки юності і тим більше у зрілому віці». Більшість хлопчиків виростають в'ялими, слабкими,
капризними, безвільними, у чомусь схожими па дівчаток. В той же час багато дівчаток до приходу у 1 клас отримують такі хлопчикові якості, як лідерство, агресивність, сміливість, бойкість. В
результаті ми бачимо дітей не схожих ні на хлопчиків, ні на дівчаток - таких «середньостатевих
істот» із змішаним психічним і фізичним статусом. Але саме ці два начала дуже відрізняються
один від одного. Візьмемо, наприклад, колір. Мужнє начало можна виразити синім кольором, у
ранньому віці - блакитним ( блакитна колиска, блакитна ковдра, пелюшки ...), а далі по мірі того,
як людина дорослішає - все більш насиченим, суворим, темно-синім. Яким же кольором можна
виразити жіноче начало ? Традиційним вже стало позначення рожевого кольору: колір легкості
цвітіння, ніжності, витонченості, «здібності» ...
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Такі ж тенденції можна відмітити у звуках, музиці, музичних інструментах. Хлопчикам юнакам - чоловікам більш характерні низькі звуки голосу, в той час, як у дівчаток - жінок переважають високі тональності у звуковимові, співах.
Враховуючи все вищевикладене, можна дійти висновку: беручи до уваги, що так званий процес статево-рольової соціалізації, який починається з усвідомлення дитиною своєї
статі, то одним із ведучих педагогічних принципів повинен стати «принцип двох начал у педагогічному процесі», який має на увазі, що навчання і виховання дошкільників поряд з
загальним повинні мати свої різновиди, що відображають особливості чоловічого начала у
хлопчиків і жіночого начала у дівчаток.
Психологічне формування при такому підході повинно мати різний стиль, різний тон, різну
направленість: для хлопчиків - свою, дівчаток - свою.
Саме для цього я розробила рекомендації для батьків, створила міні-бібліотеку, щоб вимоги у вихованні з цієї теми ішли в одному напрямку. Намагаюся у різних видах діяльності з дітьми спонукати до притаманної їхньої статі поведінки, з урахуванням морально-етичних норм.
Так наприклад, нашу група після зимової перерви завітала на спортивний майданчик садочка. Всіх переповнювало бажання продемонструвати свої уміння і фізичні можливості на спорудах
майданчика, але притримуючись "принципу двох начал у педагогічному процесі", я пояснила, що
споруда стояла на зимовому морозі, піддавалася вітрам, можливі ушкодження, тому спочатку
необхідно перевірити надійність і безпечність конструкції.
Підвела до роздумів кому це краще зробити. І після всіляких міркувань діти дійшли до
висновку, що це краще зробити хлопчикам. Було вирішено, що кожен хлопчик перевірить кожну
частину споруди. Таким чином були залучені всі присутні хлопчики. І лише тоді вони запросили
дівчаток, запевнивши все надійно і безпечно. Всі залишились дуже задоволені.
Я у своїй роботі обов'язково використовую ряд тем з валеології.
Наприклад, для дітей 4-5 року життя, я проводжу заняття, де до нас прилітає з іншої планети
гість на ім'я Чомуньчик. З цікавістю розглядає дітей. Розпитує чому вони різні (одяг, зачіски, імена). Цікавиться, як називаються маленькі люди (хлопчики і дівчатка); ким вони стануть,
коли виростуть (чоловіком, дідусем, жінкою, бабусею); чим відрізняються хлопчики від чоловіка, дідуся; з ким або з чим можна порівняти дівчинку, хлопчика; що добре вміють робити жінки,
чоловіки і таке інше.
Говорячи про статеву ідентичність, не можливо обійти увагою кілька теорій, які відбивають різні сторони цього процесу.
Теорія моделювання. Згідно з поглядом 3. Фрейда дитина не усвідомлено ідентифікує
себе з одним із батьків своєї статі й імітує його поведінку. Пізніше моделювання пов'язують з імітацією поведінки не тільки батьків, а й інших людей. За доказ береться те, що діти справді найчастіше орієнтуються на дорослих своєї статі. Залишається невідомим, чому ж усе-таке вони віддають перевагу ідентифікації, себе з тією чи іншою статтю.
Пізнавальна теорія. Дитина сприймає себе в процесі соціалізації спочатку як хлопчика
або дівчинку, потім пізнає пов'язану зі статтю поведінку і прагне поводитися відповідно до своєї
статі.
Теорія соціального научіння. Вирішальне значення надається механізмам заохочення та
осуду. У хлопчиків заохочують маскулинну поведінку і засуджують фемінну; у дівчаток - навпаки.
В останніх двох теоріях можна виділити слабке місце адже, багато відмінностей у поведінці і хлопчиків, і дівчаток не є результатом навчання й научіння, а часто-густо формується як
протидія.
Мовна теорія. Інформація, яку сприймає дитина (мова, тембр, ритміка, жести і дотики),
сигналізує про статеву приналежність і впливає на вибір об'єкта наслідування і научіння.
Оскільки на ранніх етапах розвитку дитини провідну роль відіграє права півкуля мозку, яка
забезпечує цілісне й неусвідомлене сприймання інформації, міра об'єктивності цієї теорії досить
висока.
Теорія стадійності. Підкреслюються не механізми статевої диференціації свідомості, а закономірності її розвитку в часі з початку засвоєння стандартів соціальної поведінки й навчання
13

статево специфічної поведінки; пізніше зіставлення себе з іншими, усвідомлення невідворотності
своєї статі і дотримання її правил відбувається вже за внутрішніми, а не за зовнішніми мотивами.

Відомий письменник і педагог Ж.Ж. Руссо зазначав: як не можна вважати одну стать досконалішою за іншу, так само не можна рівняти їх одну до одної. Певні якості не можуть бути притаманні лише тій чи іншій статі, але представники жіночої і чоловічої статі мають бути наділені
ними різною мірою, і тому цілі, методи та підходи до виховання хлопчиків та дівчаток мають бути різними.
Я вважаю, що «кожна Дитина звучить» по-своєму, особливо і неповторно!... Нам, педагогам, треба частіше давати змогу дітям зіграти свої ролі, повніше виразити себе, свій характер, захоплення, ставлення до світу, до оточуючих, до власного «Я». Це допоможе у майбутньому знайти себе у театрі життя. Треба допомогти дітям у цьому пошуку. Даючи їм можливість програвати
найрізноманітніші ролі, ми не тільки збагачуємо їх інтелектуально, а допомагаємо малюкові реалізувати себе, стати ще більш Людиною, знайти власний шлях у житті».
Дитина виявляє себе у вчинках, діях, іграх. Щоб вірно реагувати на вчинки, природа яких в психосексуальному стані, побачити в них розвиток, а не щось брудне, небезпечне, потрібні знання.
Діти просто грають, відшукуючи питання і відповіді і роблять це по-своєму, по-дитячому.
Я намагаюся вміло використати цей момент, щоб допомогти дітям знайти логічні відповіді
на дитячі запитання, вкласти позитивні емоції, цікавість малюка. Як камертон настроюється і
підхоплює відповідний звук, так і дитячі натури повинні сприйняти вже з ранніх років чисте звучання двох начал «чоловічого» і «жіночого».
Але сидячи за столом-партою неможливо, в усій повноті відчути дитині-дошкільнику своє
природне начало: хлопчикам - своє, дівчаткам - своє.
Необхідні рух, дія, гра! Для підтримання цієї концепції, я використовую весь вільний час, коли
діти знаходяться за межами столів.

Хлопчик і дівчинка – чому вони різні?
Жіноча стать зберігає у своїй генетичній пам’яті
всі найбільш цінні надбання еволюції, і мета її – не допустити цих змін, а чоловіча стать, навпаки, легко
втрачає старе і набуває нове.
Тобто жіноча стать орієнтована на виживання, а
чоловіча – на прогрес.
Ось цими розходженнями і визначається висока схильність осіб чоловічої статі до пошуку. І про це слід
пам’ятати жінкам-вихователькам, які працюють з хлопчиками. Хлопці дошкільнята потребують пошукових
завдань. Пошуковою поведінкою визначається і потяг
до освоєння нового простору, їхня велика кмітливість у складних ситуаціях, схильність до пошуку нових, нетрадиційних рішень, до ризикованих вчинків.
Перші 5—6 років — це період формування найглибших пластів психіки й особистості. У канву цього процесу вплітається і психо-сексуальна диференціація.
У чому ж полягають психологічні розбіжності між хлопчиками й дівчатками?
По-різному дозрівають у хлопчиків і дівчаток окремі психофізіологічні функції. Відомо, що
дівчатка краще бачать, тонше розрізняють запахи, мають більш розвинений слух, уважніші до
смаку їжі, чутливіші до дотиків. Ці та інші особливості з раннього віку впливають на успішність
в освоєнні різних видів діяльності, сферу інтересів.
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У центрі уваги дівчаток — людина і навколишнє предметне середовище: одяг, предмети
домашнього побуту. І хоч простір, що становить інтерес, невеликий, зате він докладно, до
дрібниць вивчений, засвоєний, значущий для розвитку. Зовнішній світ, у якому перебувають
хлопчики, та об'єкти, що їх цікавлять, ніби більші, ширші: літаки, поїзди, фантастика,
подорожі. Однак у побуті хлопців важко привчити складати на місце іграшки, вішати в шафу
одяг. Чому? Та тому, що навколишнє побутове родинне середовище не викликає в них інтересу.
Отже, дорослим доводиться спонукувати в кожному конкретному випадку до необхідних
домашніх клопотів.
Чи відрізняються інтелектуальні здібності синів і доньок? За експериментальними
дослідженнями, жодна стать не перевершує у цьому іншу. Проте розумові здібності проявляються по-різному в хлопчиків і дівчаток через несхожість потреб та інтересів, різного досвіду розумового розвитку в дошкільні роки.
Дівчатка трохи раніше, ніж хлопчики, починають говорити, читати, у них більший запас слів.
У хлопчиків домінує абстрактніше невербальне мислення. Дівчатка більш акуратні, точні в роботі, але менш цілеспрямовані,їм не вистачає загального погляду на предмет, їх занадто захоплюють деталі. Хлопчики раніше схильні відокремлювати істотне від другорядного, вони краще
узагальнюють. Розв'язуючи завдання, дівчатка користуються більше інтуїцією, а хлопчики —
логікою.
Емоційний світ так само не ідентичний. Дівчатка легше виявляють тривоги й страхи, вони
менш агресивні. Емоційні прояви хлопчиків більше обумовлені змістом того, що відбувається,
ніж формальними ознаками: тоном, інтонацією, мімікою, підтекстом. Відхилення в поведінці
хлопчиків більш помітні, вони частіше не приховують, а навпаки, демонструють негативне ставлення до правил. У дівчаток порушення норм до певного часу приховані, замасковані, вони набагато обережніші, але не слухняніші.

-

Психофізіологічні особливості хлопчиків та дівчаток варто обов’язково
враховувати як необхідність у роботі з дітьми дошкільного віку.
Перерахуємо декілька з них:
у хлопчиків та дівчаток різна швидкість фізичного дозрівання;
мозок хлопчиків більш асиметричний, ніж у дівчаток;
дівчатка дисципліновані та зосереджені до практичних завдань та
дій;
дівчатка схильні діяти за алгоритмом, краще виконують знайомі завдання;
у дівчаток емоції впливають на зростання загальної активності, хлопчики на емоційний фактор реагують короткочасно.

Важливо при врахуванні психофізичних особливостей враховувати такі педагогічні стратегії:
надання змістових завдань з урахуванням статі дитини;
враховувати особистий простір дитини в організації навчальної діяльності;
враховувати способи сприйняття інформації;
ініціювати спілкування з представниками протилежної статі задля розгортання сюжетно-рольової гри, об’єднання зусиль у колективній праці;
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працездатність хлопчиків та дівчаток упродовж заняття різна, активність дівчаток
вища.

Дорослі, якщо у вас проблема у спілкуванні з дитиною, якщо ви не розумієте один одного, не поспішайте звинувачувати у цьому дитину.
Ніколи не забувайте, що ми дуже мало знаємо про те, як нерозумна дитина перетворюється на дорослу людину. Є безліч таємниць у розвитку мозку і психіки,
поки що недоступних нашому розумінню. Тому головною своєю заповіддю зробіть − «
не нашкодь»!
Ніколи не лайте дитину образливими словами за нездатність щось зрозуміти або
зробити, дивлячись на неї при цьому з висоти власного авторитету. Це зараз вона
знає і вміє гірше за вас. Настане час, і, принаймні, в якихось галузях, вона знатиме
і вмітиме більше від вас.
Майте на увазі, що дорослий (тим паче педагог), який лає дитину за те, що вона чогось не знає або не вміє, подібний до лікаря, який лає людину за те, що вона захворіла.
Постарайтеся, щоб головним для вас стало навіть не стільки навчити чогось, скільки зробити так, щоб дитина захотіла навчитися, не втратила інтересу до навчання,
відчула смак до пізнання нового, невідомого, незрозумілого.
Пам’ятайте, що для дитини чогось не вміти, щось не знати − це нормальний стан речей. На те вона й дитина. Цим не можна дорікати. Соромно самовдоволено демонструвати перед дитиною свою перевагу у знаннях.
Дитина не повинна панічно боятися помилитися. Неможливо навчитись чогось, не
помиляючись. Намагайтеся не виробити у неї страху перед помилкою. Почуття страху
− поганий порадник. Воно придушує ініціативу, бажання вчитися, та й просто радість життя і пізнання.
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Ви не ідеал, а значить, не зразок для наслідування в усьому і завжди. Тому не змушуйте дитину бути схожою на вас.
Визнайте за дитиною право на індивідуальність, право бути іншою. Для успішного навчання ми маємо перетворити свої вимоги на бажання дитини.
Запам’ятайте: маленькі діти не бувають ледачими. «Лінощі» дитини − сигнал неблагополуччя у вашій педагогічній діяльності, в обраній вами методиці роботи з нею.
Для гармонійного розвитку необхідно, щоб дитина вчилася по-різному осмислювати навчальний матеріал (логічно, образно, інтуїтивно).

Ніколи не забувайте, що перед вами не просто дитина, а хлопчик чи дівчинка з властивими
їм особливостями сприйняття, мислення, емоцій.
Виховувати, навчати і навіть любити їх треба по-різному. Але
обов ’язково − сильно.
Ніколи не порівнюйте хлопчиків та дівчаток, не ставте одних
за приклад іншим: вони різні за
психологічним віком − дівчатка зазвичай старші від своїх ровесників-хлопчиків.
Не забувайте, що хлопчики і дівчатка по-різному бачать,
чують, відчувають дотик, по-різному сприймають простір і

орієнтуються у ньому, а
головне − по-різному
осмислюють те з чим зустрічаються у цьому світі.
 Пам’ятайте: коли жінка
навчає та виховує хлопчиків, їй мало пригодиться власний дитячий досвід.
 Порівнювати себе у дитинстві з ними − неправильно і марно. Те ж
стосується і виховання
чоловіком дівчаток.
Не перестарайтеся, вимагаючи від хлопчиків акуратності і старанності у виконанні ваших завдань.
Намагайтеся, даючи завдання хлопчикам як у дитячому садку, у школі, так і у побуті,
включати в них момент пошуку, що потребує кмітливості. Не треба заздалегідь розпові17

дати і показувати, що і як робити. Варто підштовхнути дитину до того, щоб вона сама
знайшла
принцип розв ’язання, нехай навіть припустившись помилок.
 3 дівчатками, якщо їм важко, треба разом, до початку роботи, розібрати принцип виконання завдання, що і як треба зробити. Водночас їх слід поступово вчити діяти самостійно,
а не тільки за заздалегідь відомими схемами (домашню роботу виконувати точно, як
мама, у
школі розв’язувати типові задачі, як вчили на уроці), підштовхувати до пошуку власних
варіантів розв ’язання незнайомих, нетипових завдань.
 Не забувайте не тільки розповідати, а й показувати. Особливо це важливо для хлопців.
 Якщо вам треба посварити дівчинку, не поспішайте висловлювати своє ставлення до неї −
бурхлива емоційна реакція заважає їй зрозуміти, за що її картають. Спочатку з’ясуйте, у
чому її помилка.
 Сварячи хлопчика, викладіть коротко і точно, чим ви незадоволені, тому що він не може
довго утримувати емоційне напруження. Його мозок ніби відключає слуховий канал, і дитина перестає вас слухати і чути.
 Перш ніж лаяти дитину за невміння, спробуйте з’ясувати природу труднощів. Знайте, що
дівчатка можуть вередувати, здавалося б, без причини або з незначного приводу через
утому (виснаження правої «емоційної» півкулі мозку).
 Пам’ятайте, що ми часто недооцінюємо емоційну чутливість і тривожність хлопчиків.
Хлопчики у цьому випадку виснажуються, інтелектуально (зниження активності лівої «раціональної» півкулі). Дорікати їм за це не тільки марно, а й аморально.
 Дівчатка можуть вередувати через утому (виснаження правої «емоційної» півкулі). Хлопчики
в цьому випадку виснажуються інформаційно (зниження активності лівої «раціональнологічної» півкулі). Лаяти їх за це даремно.
 Орієнтуйте програми й методики навчання на конкретну дитину з певним типом функціональної асиметрії півкуль, дайте їй можливість розкрити свої здібності, створіть для неї ситуацію успіху.
 Не забувайте, що оцінка, дана вами дитині, завжди суб'єктивна й залежить від вашого типу
асиметрії півкуль. Можливо, ви належите до різних типів мозкової організації й по-різному
мислите.
 Ви повинні не стільки навчити дитину, скільки розвинути в неї бажання вчитися.
 Пам'ятайте: не знати, не вміти, помилятися – для дитини норма.
 Лінь дитини — сигнал про неблагополуччя вашої педагогічної діяльності, неправильно обрану вами методику роботи з дитиною.
 Для гармонійного розвитку дитини необхідно навчити її по-різному осмислювати навчальний
матеріал (логічно, образно, інтуїтивно).
 Для успішного навчання ми повинні свої вимоги перетворити на бажання дитини.
 Зробіть своєю головною заповіддю слова «не нашкодь».
На погляд науковців, система статевого виховання у дошкільному віці має базуватися на правдивій інформації у відповідь на дитячі запитання та зрозумілі пояснення дорослого всіх життєвих процесів, що формує у дошкільників розуміння існування закону продовження роду у
світі людей, у тваринному і рослинному світі, якому підкоряється все живе. Це єдино
правильна і відносно безпечна система статевого виховання, яка дозволяє уникнути і святенницьких замовчувань, і якоюсь мірою відвертає необхідність спеціальних, можна сказати, небезпечних
бесід на подібні теми. Уяву дитини спотворює не об’єктивна правдива розповідь, а
необізнаність, що створює інформаційний вакуум та підґрунтя для домислів.
Справа у тому, що не існує єдино правильного варіанту відповіді, яку повинен дати
дорослий, якщо дитина поставить йому питання делікатного статевого характеру. Багато що
залежить від віку дитини і внутрішньої готовності дорослого до обговорення подібних питань
зі своїми підопічними. Проте, якщо вже питання від дитини прозвучало можна лише порекомендувати дорослому дотримуватися загальних правил.
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Вона розуміє значення статевої функції у власному житті. Хоча кожний чоловік має
якісь жіночі риси, а в кожній жінці є чоловічі, добре адаптована до життя людина відрізняється своєю яскраво вираженою статевою приналежністю і не змінює її. Вона не нарікає
на те, що народилася жінкою або чоловіком, і у неї не розвиваються пристрасті, характерні
для протилежної статі.
Статева адаптація, як відомо, – істотна частина загальної адаптації, пристосованості
до умов життя. Не можна вважати людину статево вихованою, якщо вона не дотримується
найважливішої заповіді: «Полюби ближнього свого». Проте вона по-різному контактує з
чоловіками і жінками: не поводиться з чоловіками як з жінками і навпаки.
Їй не потрібно специфічних відомостей про біологічний устрій статевих органів, навіть
якщо вона достатньо обізнана у цій глузді. Теоретичні уявлення про статеве життя або практичний досвід не настільки істотні задля статевої культури, набагато важливіше те, що людина уявляє про статеву культуру і як відноситься до цієї сторони життя.
Сексуальні стосунки займають важливе місце у ряді інших бажань і потреб статево культурної людини, проте не домінують в її житті. Маючи романтичні уявленнями та ніжні
відчуття до близької людини, вона здатна сексуально-тілесно виразити свою любов.
Статеве життя вона сприймає як абсолютно природне явище, як прояв здорової життєдіяльності, від якої одержує задоволення. Вона не зазнає від статевої близькості ні сорому
або страху, ні огиди або неприязні.

,
1. Дорослий сповідує доцільність ознайомлення дітей з основами знань про сім’ю, людину,
її внутрішнє життя, добровільно береться за цю справу, виявляючи при цьому здоровий глузд,
апелюючи до реального життя.
2. Він пристосовується в процесі навчання до дитини, її досвіду, можливостей, а не прагне
пристосувати її до себе, свого досвіду, бачення, цінностей.
3. Педагог полегшує, а не ускладнює дошкільникові важку внутрішню роботу, спрямовану на оволодіння новим знанням.
4. Вихователь створює в процесі навчання природне середовище, посилається на приклади реального життя, обґрунтовує і чітко висловлює думки, відмовляється від штучності, формалізму.
5. Дорослий орієнтується не стільки на навчання й освіту дошкільника, скільки на його
розвиток, на пробудження в дитині самоактивності, спостережливості,
кмітливості, практичної придатності, вміння здійснювати власний вибір, віддавати перевагу
чомусь або комусь.
6. Педагог розвиває в дитині інтерес до життя, підтримує життєві сили дитини, створює
радісну, спокійну атмосферу, позбавляє дитину необхідності боятись помилок, незнання, неуміння.
7. Вихователь однозначно не визначає за дитину, чим їй займатись, про що і як розповідати,
він не обирає за неї вид, складність завдання, форму його проведення, матеріал. Він не примушує, не вимагає, не наполягає, а запрошує дитину до дій, розмови, вчинку, лишаючи простір
для вигадки, вибору власного рішення.
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8. Педагог ніколи не перериває творчої діяльності дитини. Він шанобливо ставиться до
будь-яких проявів життя дитини, до її натхнення під час ознайомлення з світом людини, сім’ї.
9. При викладанні знань педагог не користується покараннями заохоченнями, звільняє
дітей від напружених зусиль в оволодінні елементарною інформацією про людину і
сім’ю, відмовляється від використання елемента змагання, не вдається до порівняльних
оцінок типу «краще», «гірше», «добре», «погано».
10. Вихователь не просто транслює, репродукує істину, висловлює безапеляційні судження,
а творчо ставиться до ознайомлення дошкільників з людинознавчими знаннями, прагне подати
знання проблемно, підкреслити багатогранність питання, його неоднозначність. Він не охороняє дитину від «поганої», «недозволеної» інформації, не заважає малюкам ставити дорослому «важкі», «дорослі» запитання, не вдається до тотального контролю за судженнями дошкільнят.
Статеве виховання має плануватися й
проводитись у комплексі − у дошкільному
закладі чи початковій школі та вдома. Дуже
важливо, щоб не було розбіжності між
суспільним та родинним статевим
вихованням, щоб відповіді на запитання
дітей були приблизно однакові, але ні в
якому разі не суперечили одна одній. Для
цього потрібні співбесіди педагогів з
батьками вихованців.










Спілкуйтеся з дитиною на статеві теми у найприроднішій манері, як при обговоренні будьякої іншої теми.
Уникайте довгих повчальних лекцій із статевих питань; не обтяжуйте дитину недоступною науковою інформацією. Пам’ятайте, що дитина дошкільного або молодшого шкільного віку хоче одержувати конкретну коротку зрозумілу для неї відповідь на своє запитання.
Постарайтеся, щоб дитина не зазнавала збентеження, ставлячи питання. Не говоріть їй:
«Ти ще дуже мала, щоб зрозуміти це». Якщо дитина ставить конкретне питання, вона
має одержати чітку відповідь у доступній для неї формі.
Не бійтеся признатися дитині, якщо ви не можете відповісти на її питання. У такому разі
слід дати відповідь пізніше, проконсультувавшись у більш знаючої людини чи почерпнувши інформацію з достовірного літературного джерела.
Відповівши на питання дитини, переконайтеся, що вона збагнула ваші слова та перевірте наскільки ваша відповідь поясняє те, що дійсно хотіла узнати дитина.

Звичайно, цей процес занадто індивідуальний. З власного досвіду знаю: іноді буває, що одна
дитина не заспокоїться, поки не отримає більш докладної
відповіді на своє запитання,
а іншій, того ж віку, достатньо дати скоріше поверхову відповідь на те ж саме запитання.
Якщо дошкільник, без спеціального загострення уваги на статевих питаннях, одержує
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під час спілкування з дорослими відповідні знання, це дозволить попередити виникнення
нездорової цікавості у початковій школі. Натомість, у дитини формуються достеменні сором’язливість та доброчесність, завдяки яким вона утримується у соціально-прийнятих межах
статеворольової поведінки у подальшому житті.

Фахівці відмічають, що цікавість кожної дитини очевидно
зосереджується навколо проблем статі. Послідовність,
системність статевого виховання передбачає наступність
подачі знань статевої тематики. Наприклад, цікавість дитини зосереджується навколо проблеми «Звідки беруться діти?» таким чином:
До 2-3 років дитину цікавить власне тіло, статеві органи, вона з’ясовує ознаки відмінності між чоловіками i жінками.
До 3-4 років її цікавлять питання, звідки беруться діти, хто їх приносить?
До 5-6 років у центрі уваги дитини знаходяться питання про те, як попадають діти в живіт до матері, яким чином звідти виходять, як вони зростають i розвиваються?
У 6-8 років: центр уваги дитини зміщується на роль батька у народженні дітей; на те чому діти бувають схожими
на своїх родичів; чи можуть народитися діти у дітей?
У 9-10 років дитина має більш чітке уявлення про яйцеклітину й сперматозоїди, цікавиться як відбувається процес запліднення?
У 11-12 років дитина намагається зрозуміти анатомічну будову чоловічих і жіночих
статевих органів, дозрівання в них сперматозоїдів і яйцеклітин які можуть об’єднатися,
створити зародок дитини.
Дитина старша 12 років розуміє не тільки суть процесу, але і його біологічний алгоритм, як розвивається плід в утробі матері.
Статева інформація не повинна сексуально збуджувати дітей, не має нести у собі елементи
статевої стимуляції. Адже статеве виховання повинно бути статевим вихованням, а не біологічно-фізіологічним, медичним чи соціально-еротичним вихованням. Все це повинно органічно поєднуватися.
Причина малечої допитливості у тому, що дитина не тільки спостерігає події – вона хоче
пізнати їхню сутність. Їй цікаво довідатися, що навкруги неї відбувається й чому саме так, а не
інакше. Все хвилює дитину, на все вона прагне почути відповідь. І тому дошкуляє дорослим нескінченими запитаннями: „Звідки я взявся?”, „Чому я хлопчик, а сестричка дівчинка?”, „Як я з’явився на світ?” тощо. Правим був Я. Корчак, коли стверджував: «Думок у дітей
не менше, і вони не бідніше і не гірше, ніж у дорослих, тільки вони інші. Тому нам так важко порозумітися, тому немає складнішого мистецтва, ніж уміння говорити з ними».
Наприклад, Рудольф Нойберг у книзі „Що я скажу своїй дитині” пише, що на запитання
„Чому я хлопчик, а сестричка – дівчинка?” – слід відповісти синові, що він народився таким, як тато, а дочці – як мама.
Якщо малюк запитує: „Де беруть дітей?” – слід відповісти: „Діти з’являються i живуть у
тілі матері”.
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На запитання „Як я виріс?” – відповісти: „З крихітного зернятка, яке завжди було в животі
мами”.
У випадку, коли малюк питає: „Як народжуються діти?”, – можна використати таку можливу
форму відповіді: „Із спеціального отвору, який при народженні стає великим”
Звичайно, процес угамування дитячої зацікавленості питаннями статевої тематики занадто
індивідуальний. Іноді буває, що одній дитині достатньо дати більш поверхову інформацію, а
інша, того ж віку, не заспокоїться поки не отримає більш докладної відповіді на своє запитання. Усе залежатиме від того, якою є дитина за рівнем розвитку і вихованості, що саме вона
запитала і як запитала. Було це запитання випадковим, чи воно виникло як результат
нав’язливої,
невідступної зацікавленості.
Частенько дорослий, якому належить відповісти дитині на поставлене нею запитання, розгублюється, ніяковіє. А діти – хороші психологи: вони відразу відчувають невпевненість або
неадекватність поведінки дорослого. Спантеличене глибоке зітхання, довга пауза, замішання
або підкреслена багатозначність на зразок „як добре, що ти нарешті про це запитав!” дають
зрозуміти дитині, що в цій темі є щось незвичайне, неприродне. З цього моменту здоровий
пізнавальний інтерес перетворюється на упереджену допитливість: дитину тепер цікавитиме не
сам факт появи немовляти, а чому дорослі так дивно реагують, розмовляючи про це.

Гігієнічні процедури . Першого і самого звичайного статевого досвіду діти набувають у
віці немовляти, коли дорослі, які здійснюють догляд за ними, торкаються їхніх геніталій –
статевих органів. Навіть у 2-3-місячного хлопчика можлива ерекція пенісу – статевого члену,
коли здійснюються його гігієнічні процедури, і це абсолютно фізіологічно-здорова реакція
організму.

22

Мастурбація. Діти і самі торкаються своїх статевих органів перш за все для того, щоб дізнатися, що це таке, і дуже скоро розуміють, що дотики ці приємні. Якщо стосунки дорослого з малюком настільки відверті, що є можливість запитати його, чому він так робить, він зі всією
щирістю відповість: «Тому що мені приємно». Існує ще одна ймовірність, коли провокуванням
подразнення статевих органів дитини стають гельмінти. От чому всі діти, у тій чи іншій мірі,
займаються мастурбацією – подразненням статевих органів, і це є абсолютно нормальний статевий досвід.
Пізнавальний інтерес. Всі
діти рано чи пізно виявляють
певну цікавість до статевих органів, звертаючи увагу на анатомічні відмінності у представників протилежної статі. Цілком
логічно, що діти замислюються
над цим і ставлять з цього приводу запитання. Все це цілком
природно. Ненормально, якщо
згодом, «навчені життям» діти
засвоюють «урок», що це заборонена для обговорення тема, і,
намагаючись самотужки знайти
відповіді на питання, які їх
хвилюють, роблять власні найфантастичніші умовиводи. Діти
звертаються з інтимними питаннями лише до тих, кому вони
довіряють, й, нажаль, не завжди
цими людьми стають батьки.
Дитинонародження . У малюка нерідко з’являється братик
або сестричка. Але навіть якщо
він єдина дитина в сім’ї, у нього
є друзі, у сім’ях яких можуть бути малюки. Дорослі певним чином
готують дитину до появи новонародженого наперед,
дитина сама також ставить немало питань і прислухається до
того, що говорять із цього приводу батьки та інші люди. У здорових сучасних сім’ях дітям зазвичай відверто пояснюють звідки беруться малюки, і це теж є
статевий досвід.
Батьківський приклад. Неминучий досвід, що залишає глибокий слід у свідомості дитини,
полягає у повсякденному спостереженні за своїми батьками. Діти бачать, коли мати займається
сугубо жіночими справами, а тато своїми – чоловічими. Все це, зрозуміло, допомагає хлопчику або дівчинці зрозуміти власну статеву роль у житті. Йдеться, таким чином, про досвід першочергової важливості у формуванні статеворольових уявлень та статеворольової поведінки. Якщо малюк живе у благополучній, спокійній сім’ї, він непомітно сам навчиться нормально сприймати відносини статей, тому що батьки подають йому добрий приклад. Хлопчик
наслідує мужності батька, дівчинка – жіночності матері, і роблять вони це без будь-яких особливих повчань. Крім того, спостерігаючи повсякденне життя своїх батьків, діти вчаться, як по23

водитися з людьми протилежної статі. Якщо у сім’ї панує сердечна атмосфера, у дитини не виникатиме таємного бажання віддати перевагу одному з батьків. А у стосунках з іншими
людьми
вона не потребуватиме нездорового сурогату того, чого їй бракує удома. Здорова
сімейна обстановка зміцнює її нормальні уявлення про стосунки статей значно більше, ніж
цикл лекцій або десяток книг на цю тему. Статево виховані батьки розуміють, що коли дитина
висловлює власні міркування та ставить питання на статеву тему, не слід кепкувати з неї та
одурювати її. Відповіді на всі дитячі запитання, включно й статевого характеру повинні бути
точними, стислими і правдивими. Навіть, якщо малий нічого не зрозуміє, важливо, що він побачить та відчує бажання дорослої людини пояснити йому те, що його цікавить.
Підростаючи та набуваючи власного статевого досвіду, дитина розумітиме все більше і більше,
а готовність дорослого із розумінням поставитися до неї, задовольнити її інтерес, зіграє свою
роль у встановленні довірчих взаємин між ними.
Епізоди статевих стосунків дорослих. Ще один досвід – навіть якщо це буває і не дуже часто – набувається тоді, коли дитина стає свідком статевої близькості батьків, або бачить статевий
акт на відео чи телебаченні, або, ненароком, чує дорослі розмови про статеву близькість.
Рекомендується категорично не допускати подібного. Одначе не можна ігнорувати випадковість набуття такого досвіду.
Ось такого статевого досвіду набувають діти до десяти років, і в цілому, це не так вже й мало.
Проблеми статі ще не відкрилися перед ними у всій повноті. У них ще не «працюють», не
дають про себе знати залози внутрішньої секреції. Свою статеву приналежність дитина відчуває поки що смутно і швидше свідомістю, ніж фізіологічно.
Проте, дитину дошкільного, а тим паче молодшого шкільного віку не можна вважати подібною
до янгола. Вона може бути нетямущою у питаннях статі, але ж неодмінно набуває власного
статевого досвіду і блискавично продукує із «інформаційних краплинок» власні певні уявлення.
Природно, у більшості випадків вони помилкові.
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ЗДРАСТУЙТЕ, ДРУЗІ! Ви дізнаєтеся багато цікавого, прочитавши цю книгу.
В ній розповідається про те, що називається живим і неживим в природі.
А ще про те, як все живе з’являється на світ.
Ви узнаєте, чому з насіннячка соняшнику зростає соняшник, а з жолудя росте дуб.
Побачите, як все живе з’являється на світ: з насіння виростають квіти, з ікринок народжуються
рибки, з яйця вилуплюються птахи.
А як з’являються на світ діти? Звідки узялися на світі ви − маленькі люди – хлопчики і
дівчатка? Про це дуже цікаво дізнатися. А ще цікаво, чому всі діти – хлопчики і дівчатка, і всі
дорослі – чоловіки і жінки, дідусі і бабусі такі різні? Чому у всіх дітей і дорослих різний колір
шкіри і волосся, різна форма лиця та очей – все різне?
Ми разом знайдемо відповіді на ці питання. Тож вирушаємо у подорож!

Щодня ви прокидаєтеся, одягаєтеся, миєтеся, куштуєте їжу, граєте, а в цей час вас оточує
безліч різних предметів.
Вони живі і неживі. Як же дізнатися, хто живий і що неживе? Живі діти – вони розмовляють і сміються! Живі кошенята і цуценята − вони бігають і грають!
А може автобус і машина живі, тому що швидко їздять?
Ні, вони неживі. Живе в природі те, що росте, дихає, рухається і з’являється на світ у своєї мами.
Відтак, автобус і тролейбус, машина і літак – неживі. Вони не можуть дихати і не можуть рости.
Розгляньте картинки, які зробив художник, і скажіть : хто живий і що неживе?

Дидактична гра «Живе-неживе».
Ігровий матеріал: предметні картки однакового формату з зображенням рослин, тварин,
людей, іграшок, транспорту тощо у рівній кількості живого й неживого. Дві коробочки: червона для картинок з зображенням живих істот, синя – для неживих предметів.
Правила гри: картки кладуться на стіл зображенням до низу й перемішуються. Дві дитини, домовившись у кого яка коробочка, по-черзі відкривають по одній картинці та визначають живе-неживе. Перемагає той хто першим правильно збере свої картки.

Тепер проведемо справжні експерименти.
1.Візьмемо два квіткові горщики або два пластикові стакани і наберемо туди землі. В один
горщик посадимо квасолю, а в іншій – камінчик. Землю у горщиках потрібно щодня поливати,
тому що для зростання всього живого потрібна волога.
Через декілька днів ми дізнаємося, що було живим: камінчик або квасоля. Живе почне рости і ми
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побачимо зелений паросточок.
2. Візьмемо цибулину і поставимо її у стаканчик з водою на підвіконня. Ви вже знаєте, що
для зростання рослин потрібна волога. А ще рослинам потрібне сонячне світло, тому кімнатні
квіти ставлять біля вікна. Будемо спостерігати щодня, що відбувається з цибулиною. Як ви
думаєте, цибулина жива чи ні? Поясніть, чому ви так гадаєте.
3. Візьмемо яку-небудь яскраву непотрібну шкарпетку.
Покладемо у шкарпетку вологе насіння пшениці або вівса і засиплемо їх землею. Уявіть, що це
голова чоловічка. Наклеїмо кольорові ґудзики – очі, ніс і рот. Вийшов веселий чоловічок
– колобок. Цей колобок потрібно покласти в блюдечко з водою. Через декілька днів у колобка
з’явиться красива зачіска. Чому у колобка виросло «волосся»? Як ви думаєте, зерна живі чи ні?
Поради педагогу: бажано, щоб кожна дитина власноруч виконала всі запропоновані дії й таким чином провела індивідуальний експеримент, не обмежуючись лише спостереженням за діями педагога .

Тепер ви знаєте, що рослини живі. Для їх зростання потрібні живильні речовини, які є в землі, потрібні волога і світло.
У кожної рослини – своє насіннячко. А з насіннячка - мами може вирости тільки рослинкадитинка, схожа на маму. Подивіться, яким різним і красивим буває насіння.

Дидактична гра - лото «З якої рослини насіння».
Ігровий матеріал: 6 великих картинок із зображенням по 4 рослини на кожній, та комплект
з 24 карток однакового формату із зображенням плодів - насінин.
Правила гри : грати можуть до 6 дітей, з числа яких обирається ведучий. Гра проходить за
правилами лото.

Рослини з’являються на світ з насіння. А як з’являються на світ рибки в акваріумі?
Рибка-мама відкладає у затишному містечку ікру. Ікра – це маленькі кульки-насіннячка,
усередині кожної ікринки росте маленька рибка. Коли кульки лопаються, на
світ з’являються мальки – рибчини дітки.
Але є у природі інші рибки, які носять ікру усередині себе і на світ народжуються живі
рибки-малюки. Це живородячи риби.
Тата – рибки охороняють своїх малюків. Відчувши небезпеку, тато широко відкриває
рот і мальки швидко там ховаються.
У річках і озерах, морях і океанах з маминих ікринок з’являються на світ різні види риб.
Поясніть, чому ви думаєте, що рибки живі? Що уміє робити все живе?

А чи знаєте ви, чим птахи відрізняються від всього живого в природі?
Тільки у птахів є пір’я, і його дуже багато.
Є птахи домашні – їх люди вирощують удома: це кури, качки, гусаки, індички.
Багато птахів живе у лісі та на болоті, на воді й на скелях. Ви, напевно, зустрічали у парку
веселих горобців і синиць, ворон і голубів. Люди дуже люблять птахів, тому
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що птахи красиві і веселі. А ще птахи рятують дерева від шкідників і радують людину своїми
дзвінкими піснями.
А чи знаєте ви, як птахи народжуються на світ?
Мама-пташка відкладає яйця, і потім довго сидить і гріє їх своїм теплом. Усередині
кожного яйця починає рости малюк-пташеня. Потрібно багато терпіння, щоб дочекатися
появи малюка на світ.
У кожної мами з’являється на світ її малюк:
у курки з яєць вилупляться курчата;
у качки – каченята;
у шпачихи – шпачата;
у голубки – голуб’ята;
у горобця – горобчики.
Пройде зовсім небагато часу і з пташеняти виросте птах схожий на маму.
Пригадайте, яких ви знаєте птахів. Як називають маленьких пташенят, які народжуються у мами-птиці: гуски, зозулі, ворони, лелеки?
Поради педагогу: запропонуйте дітям намалювати, зліпити або зробити аплікацію мамптахів з їх пташенятами. Зробіть виставку дитячих робіт, розташувавши окремо одних від
одних домашніх та не свійських птахів. Приготуйте картки із зображенням різноманітних
птахів з пташенятами для самостійного розглядання їх дітьми.

Ви вже багато знаєте про живе. Живі рослини. Живі риби і птахи. І тварини теж живі.Тварини
бувають домашніми і дикими.
Пригадайте, яких тварин ви знаєте? У домашньому господарстві людини живуть кінь, корова,
вівця, порося і навіть верблюд. Кішка і собака – теж домашні тварини. Чи знаєте ви, як
з’являються на світ котенята і цуценята?
Кожна мама народжує своїх малюків – маленьких і безпорадних. До появи на світ
малюки ростуть усередині мами, там їм тепло і зручно. Дитинчата з’являються на світ маленькими і сліпими. Мама-кішка і мама-собака годують своїх малюків молочком. Кошенята і
цуценята смокчуть молоко і сплять, поряд з мамою вони швидко ростуть. Мами тваринок
звуться – самицями, а тати – самцями.
І у диких тварин малюки народжуються у мами. Вони маленькі і схожі на неї.
У вовчихи – вовченя. У лисиці – лисеня. У ведмедиці – ведмежа.
У самиці тюленя – тюленя. У самиці лося – лосеня.

Дидактична гра:«Тварини та їхні дитинчата».
Ігровий матеріал: розрізані картки, які складаються за принципом «ключик-замочок» із зображенням дорослих тварин та їхніх дитинчат, у рівній кількості свійських та диких.
Правила гри : грають 2 дитини. Спочатку сортують картки на домашніх та диких тварин,
а потім «хто швидше» добирають до них зображення дитинчат.

27

Тепер ви знаєте, що птахи і тварини, риби і рослини – живі. Вони не тільки можуть рухатися,
дихати і рости, але і народжувати своїх діток. Всі живі істоти народжують на світ своїх діток.
Чи знаєте ви, як з’являються на світ хлопчики і дівчатка?
Можливо, діти народжуються на світ з маленьких ікринок? Як рибки?
А може діти вилуплюються як пташки з яєць? А може малюків приносить лелека?
А може, малята продаються у магазині? Може, синочок або донечка – це новорічний подарунок, який Дід Мороз кладе під ялинку? Можливо, дітей знаходять у капусті?
Ці відповіді придумали дорослі для маленьких дітей. А ви вже великі і знаєте, що це не так.
Маленькі діти народжуються у своїх мами й тата. Спочатку дитина дуже маленька, вона у
колисці.
Потім підростає, йде у дитячий садок. Потім поступає до школи.
Потім стає дорослою людиною. Проходить час, і людина стає дідусем або бабусею.
Кожен дорослий був колись дитиною. Ваші тата та дідусі колись давно були хлопчиками, а мами і бабусі – дівчатками. Продивіться фотографії у сімейному альбомі.
Якими були ваші тато і мама, коли їм було 5, 6 або 7 років, як і вам зараз!
Всі дорослі були дітьми. Всі діти стануть дорослими, коли підростуть. Ви теж станете дорослими.
Поради педагогу: зберіть фотографій дітей, де їм 1, 2, 3, 4, 5 років, запропонуйте дітям
знайти всі фото кожної дитини. Зберіть малюнки або фотографії на яких зображено людей різного віку. Попросіть дітей викласти у ланцюжок картки за віковим зростанням однієї людини.
Разом вигадайте різноманітні «життєві історії».

Хлопчики і дівчатка народжуються на світ у своєї мами. У кожної людини є мама і тато.
Маленька людинка починає рости у мами в животі. Ні мама, ні тато ще не знають хто це
– хлопчик або дівчинка або два малюки.
Маленька людина починає рости з клітинки, яку можна побачити тільки в мікроскоп – це такий
прибор, що збільшує зображення.
Усередині мами новій людині тепло і спокійно.
Від маминої і батькової клітин, які з’єдналися, залежатиме колір волос, колір очей, колір
шкіри дитину і її зріст. А головне від цього залежить, хто народиться: хлопчик або дівчинка.

Дев’ять місяців малюк росте усередині мами.
Вам цікаво дізнатися, як росте дитина у маминому животі?
Художник намалював картинки, щоб краще уявити, як росте дитина, яка ще не народилася, як
вона розвивається місяць за місяцем.
Перший місяць
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З клітинки підростає дитинка. У неї з’являються ручки, ніжки і навіть очки. А розміром вона
з нігтик на вашому пальчику.
Другий місяць
У дитинчати з’являються пальчики на ручках і на ніжках. Появляються ліктики і коліна.
Вона відчуває, коли мама погладжує свій живіт.
Третій місяць
Дитинка спить і прокидається. Вона повертає голівку, згинає пальчики на ніжках, а
коли мама погладжує живіт, – стискає пальчики у кулачок. У неї починає рости волосся.
Четвертий місяць
Вже можна розрізнити – хлопчик це або дівчинка. Дитинка помітно виросла, вона вже
майже така, як мамин живіт. Вона чує голос мами і те, як б’ється її серце. І ще вона чує
все, що відбувається біля мами.
П’ятий місяць
Це справжнє свято для мами – вона відчуває, як усередині неї ворушиться дитинка.
Якщо покласти руку на мамин живіт – можна відчути борсання дитини.
Шостий місяць
Дитина розплющує очі, хоча у мами в животі темно і поки нічого не видно. У малюка
зростають вії і брівки.
Сьомий місяць
Дитина виросла. Вона впізнає голос своєї матусі і коли чує його – прислухається. Лежить
малюк у животі, згорнувшись клубочком.
Восьмий місяць
Малюк росте, упирається ніжками в мамин живіт.
Дев’ятий місяць
Дитина готова до народження. Вона вже важить 3 або 4 кілограми.

Цього дня тато відвозить маму у лікарню. Ця лікарня називається «пологовий будинок» –
там з’являються на світ маленькі діти.
Мама йде до будинку з круглим животом, а повертається з малюком на руках.
Якщо народжується хлопчик, йому готують блакитну стрічку на ковдрочці, а якщо народиться дівчинка – стрічка рожева.
Цього дня всі поздоровляють маму і тата з днем народження малюка!
Найчастіше у мами народжується одна дитина – син або дочка.
Але буває й так, що відразу два малюки народжуються на світ – дві дочки або два синочки, чи
то хлопчик і дівчинка.
І ще рідше – на світ народжуються відразу три і більше малюків. Але буває і таке!
Зверніть увагу на трубочку на животику у малюка, який тільки народився?
Всі дев’ять місяців усередині мами малюк харчувався і дихав через цю трубочку – це
пуповина. Тепер дитина народилася, вона сама дихатиме і сама їсть, тому пуповина їй більше не потрібна. Лікарі акуратно перерізують пуповину і зав’язують її.
Якщо ви подивитеся на свій животик, то побачите, що у кожного з вас теж є пупок. Це все, що
залишилося від трубки − пуповини. Ця трубочка сполучала вас з матусею цілих 9 місяців, поки ви не народилися на світ. Через пуповину ви дихали і харчувалися. А коли народилися на
світ, то самі стали дихати і харчуватися.
Ось так кричить людина, яка нещодавно народилася.
Ви всі теж так кричали. Після появи на світ малюку все невідомо і незвично. Всередині у
мами йому було тепло і м’яко, а тут, на білому світі, йому холодно, світло б’є в очі і дихати він ще не уміє. Малюка, який щойно народився, не вгамовують.
Якщо кричить – він дихає, він живе!
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Щоб заспокоїти новонародженого після появи на світ, його миють, завертають у пелюшки
і прикладають до маминих грудей. Малюк згадує мамине тепло, припоминає, як билося
мамине серце 9 місяців і заспокоюється.
Прийшов час навчитися йому їсти самостійно. Але дитина народжується без зубів і не
може з’їсти бутерброд з ковбаскою або яблуко. Вона може тільки пити свою їжу. А головна
їжа для новонародженого – мамине молочко.
Молоко, яким хлопчик або дівчинка харчуються у перші дні і місяці життя, дуже корисне. Це молоко для дитини і їжа, і пиття, і вітаміни, і захист від хвороб.
Тато теж дуже хоче потримати маленьку людинку на руках. Тато може погодувати сина
або дочку з пляшечки з соскою. У тата на руках малюк не плаче, він відчуває себе захищеним.
Маленькому тепло і зручно.
Коли дитина народжується на світ відразу видно, хто народився – дівчинка або хлопчик.
Це визначають за їхніми статевими органами, які розташовані внизу живота між ногами. Дівчинку і хлопчика по-різному одягають, у них різні зачіски. Дівчаткам і хлопчикам купують
різні іграшки.
Скажіть, якими іграшками люблять гратися дівчатка, а якими хлопчики?

Тепер ви знаєте, як ви з’явилися на світ. Кожного з вас дев’ять місяців чекали ваші ріднесенькі
тато і мама. Вони ще задовго до того як побачити дитя, вже дуже любили його та хотіли
щоб воно народилося. І всі ці діти – ви.
У кожної людини є мама і тато. Батьки народжують дитину, щоб любити її і ростити,
щоб піклуватися про неї і виростити її великою та розумною.
А коли ви − хлопчики та дівчатка станете дорослими чоловіками та жінками, ви зможете
поклопотатися про своїх батьків, які стануть бабусею і дідусем.
Подивіться на картинки. Кожен малюк схожий на свою маму і на свого тата!
Подивіться у дзеркало і посміхніться! Кожен з вас теж схожий на своїх матусю і татуся.
Поради педагогу: підготуйте картинки, на яких зображені діти різних рас зі своїми батьками.
Роздивіться мапу світу або глобус. Розкажіть дітям, що навкруги на Землі існує життя.
Покажіть дітям де та які народи живуть. Віднайдіть Україну й місцевість де ви живете.
Спонукайте дітей до розглядання фотографій власної родини і знаходження спільних рис з
їхніми родичами.
Тепер ви багато знаєте про природу, яка навколо нас. Знаєте, що є неживі предмети – це
камені і пісок, земля і глина, гори і річки, озера і моря. Знаєте, що є багато живого. Пригадайте, що вміє робити живе?

Рости Дихати і Рухатися, Народжуватися на світ
Відповідайте на запитання: що виросте з насіннячка: соняшнику, дині, гарбуза?
Хто з’явиться на світ з ікри, яку відклала рибка- мечоносець?
А хто з’явиться на світ з яйця, яке знесла: качка? ластівка?
Хто народиться у мами корови ?
Ось скільки всього цікавого дізналися ви. Тепер ви знаєте, чому кожен малюк схожий на
своїх родичів. І впевнені у тому, що батьки люблять і цінують своїх малюків.
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Вересень – жовтень
Тема: «Гендерне виховання. Що це таке?»
Завдання: Підвищення педагогічної майстерності та ґендерної компетенції батьків і вихователів,
визначення ролі статевих особливостей у розвитку дитини.
Методичні прийоми:
Тестування батьків «Я і моя дитина».
Тестування вихователів «Що я знаю про ґендерне виховання?»
Консультація для вихователів «ґендерна психологія і її використання в дитячому садку».
Консультація для батьків «ґендерна психологія і її використання в сім'ї».
Діагностика дітей «Малюнок людини».
Діагностика дітей «ґендерна ідентичність».
Допомога у складанні пам'ятки «Права та обов'язки батьків».
Допомога в оформленні стенду «Хлопчики і дівчатка - два різних світи».
Допомога в оформленні папки-пересувки «Поради по вихованню».
Допомога в організації поштової скриньки для батьків «Ласкаво просимо».

Листопад
Тема: «Гендерне виховання. Що це таке?»
Завдання: Підвищення педагогічної майстерності та ґендерної компетенції батьків і вихователів, визначення ролі статевих особливостей у розвитку дитини.
Методичні прийоми:
Випуск сімейної фотогазети «Я як тато» (хлопчики), «Я як мама» (дівчата).
Батьківські збори «Чому дітей бажано виховувати з урахуванням їх ґендерних особливостей?».
«Сімейне інтерв'ю» (по А. І. Захарову).
Тестування дітей «Дослідження дитячого самосвідомості і статевовіковою ідентифікації»
Білопільська Н.Л.
Тестування дітей і вихователів «Тип сприйняття».
Консультація для вихователів «Вплив типу сприйняття на формування взаємовідносин».
Cоціометричне дослідження.

Грудень
Тема: «Емоційне благополуччя дитини».
Завдання: Психолого-педагогічна підтримка при формуванні взаємин: вихователь- батьки, вихователь - дитина, батьки - дитина.
Методичні прийоми:
Консультація «Гендерні стереотипи і сім'я. Основні причини емоційного неблагополуччя дітей».
Оформлення стенду «Нотатки психолога».
Допомога в оформлення куточка батьків «Чи знаєте ви темперамент своєї дитини?»
Домашнє арт-завдання дітям і батькам.
Консультація фахівців «Секрети емоційного здоров'я».
Анкетування «Виявлення рівня педагогічних можливостей батьків».
Допомога у проведенні новорічного свята.

Січень –лютий
Тема: «Гендерні ролі членів сім'ї та їх взаємодія».
Завдання: Усвідомлення ролей жінки - матері, чоловіка - батька, хлопчика - сина, дівчинки дочки.
Методичні прийоми:
Анкета для батьків.
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Пам'ятки «Поради по вихованню хлопчика», «Поради по вихованню дівчинки».
Допомога у проведенні майстер - класу для батьків «Творча майстерня».
Виставка малюнків і виробів дітей і батьків «Умілі руки».
Консультація: «Роль батька у вихованні дітей».
Спецвипуск журналу: «Батько і син: атрибутика чоловічого виховання».
Допомога у проведення свята присвяченого Дню захисника Вітчизни.
Допомога в роботі з батьками з оформлення візитки сім'ї.
Допомога у проведенні спортивної розваги «Тато може все що завгодно».

Березень – квітень
Тема: «Азбука спілкування».
Завдання: Виявлення найбільш ефективних способів створення сприятливої атмосфери в групі
і в родині.
Методичні прийоми:
Допомога в організації дитячого ранку «Мила мама моя».
Конкурс «Мама - рукодільниця».
Допомога в організації розваги для дітей у групі «Сміятися дозволяється».
Бліц-анкета «Чи достатньо уваги ви приділяєте своїй дитині?»
Оформлення ширми «Словесні способи заохочення та підтримки хлопчиків» і
«Словесні способи заохочення та підтримки дівчаток».
Складання пам'ятки «55 способів сказати: Я тебе люблю!»
Оформлення куточка батьків: « Ігротерапія для дітей і дорослих».
Консультація для вихователів «Гра дитини в групі».
День відкритих дверей.

Травень –червень
Тема: «Гендерні стереотипи і сім'я».
Завдання: Сприяти осмисленню ґендерних стереотипів у нашому суспільстві.
Методичні прийоми:
Круглий стіл «Гендерні стереотипи і сім'я».
Випуск плакату «Гендерні стереотипи в нашому суспільстві».
Складання пам'ятки «Мистецтво карати і заохочувати хлопчиків» і
«Мистецтво карати і заохочувати дівчаток».
Домашнє завдання батькам і дітям «Щоденник добрих справ».

Липень – серпень
Тема: «Всі ми родом з дитинства».
Завдання: Залучення батьків у процес виховання своїх дітей. Озброєння їх знаннями та
вміннями з питання ігрової діяльності дошкільнят.
Методичні прийоми:
Спортивне свято присвячене Міжнародному дню захисту дітей «Ігри наших бабусь, наших
дідусів».
Анкетування «У що грають наші діти?»
Інтерв'ю з дітьми «У яку гру ти мрієш пограти з татом?», «У яку гру ти мрієш пограти з мамою?».
Виставка-презентація ігор та літератури за темою.
Випуск відео-журналу «Ми граємо».
Складання пам'ятки «Ігри та їх особливості».
Оформлення папок-ширм «Чим зайнятися у вихідний?», «Відпочинок на морі», «Вільна хвилинка».
Домашнє творче завдання «Як ми провели літо», «Найщасливіший день».
Консультація батькам: «Дитячі ігри - справа серйозна».
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Семінар-практикум для вихователів: «Грати розвиваючи, розвивати граючи».

Період дошкільного дитинства є неоціненим в цілому для розвитку людини. У дошкільному віці гра є основним видом дитячої діяльності, саме в сюжетній грі відбувається засвоєння
дітьми гендерної поведінки, тому підбір матеріалів і устаткування для ігрової діяльності дівчаток
і хлопчиків необхідно приділяти особлива увага.
При проведенні роботи по вихованню дітей з урахуванням їх ґендерних особливостей, потрібно звернути увагу на наступне:

На привабливість ігрового матеріалу і ролевої атрибутики з метою залучення дітей
до віддзеркалення в грі соціально схвалюваних образів жіночої і чоловічої поведінки;

На достатність і повноту матеріалу для ігор, в процесі якої дівчатка відтворюють
модель соціальної поведінки жінки – матери;

На наявність атрибутики і маркерів ігрового простору для ігор – «подорожей» в
яких для хлопчиків представляється можливість програти чоловічу модель поведінки.
Процес одягання і роздягання ляльок і м'яких іграшок діти ототожнюють з процедурою, з
якою вони постійно стикаються у власному житті, що сприяє усвідомленню ними людського сенсу цієї дії, і якщо спочатку дитина просто відтворює в грі дії дорослих, то поступово він починає
позначати і називати свою роль: «Я - мама, Я – тато»
Коли у іграшок привабливий вигляд, набагато простіше викликати у дівчаток і хлопчиків
відчуття симпатії до них. В процесі ігор з такими іграшками легко спонукати дітей виражати по
відношенню до іграшки свої відчуття: говорити ласкаві слова, обіймати, заглядати в очі і. т.д. Відображаючи в грі соціально схвалювані зразки жіночої і чоловічої поведінки по відношенню до
іграшок – дівчатка і хлопчики отримують необхідний емоційний розвиток.
Важлива роль в розвитку ігрової діяльності належить конструюванню з великого будівельного матеріалу. Хлопчики, спочатку під керівництвом, а потім самостійно охоче конструюють
для колективних ігор. Це може бути велика машина, літак, пароплав, вагон поїзда і. т.д. При цьому дуже важливою умовою для виховання дітей з урахуванням їх ґендерних особливостей є те,
що хлопчикам може бути доручена «важка» робота: «підвезти» матеріал на машинах, встановити
основні великі деталі і. т.д.
Серйозним недоліком ігрової діяльності є повторення одних і тих же ігрових дій, часто
доводиться спостерігати, як хлопчики, узявши в руки машини, здійснюють ними одноманітні дії
назад – вперед, наслідуючи звуку мотора або багато разів скачують їх з якою – те поверхні. У іграх дівчаток одноманітність виявляється в тому, що діючи з лялькою вони повторюють одні і ті
ж ігрові дії. З низьким рівнем
розвитку ігрової діяльності дорослі не повинні миритися. Тому,
якщо в результаті спостережень
за грою дітей буде встановлено,
що діти грають на рівні наслідування або в процесі гри вони обмежуються «роллю у дії», то вихователі і батьки повинні прийняти заходи по усуненню цих недоліків.
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Роль вихователя полягає в тому, що він щодня бере участь в іграх дітей. При цьому він керує, як іграми, в яких беруть участь за бажанням всі діти, так і диференційовано грає з дівчатками і хлопчиками.
Крім того, пояснивши батькам необхідність розвитку дітей в ігровій діяльності, педагог
може запросити їх для участі в іграх дітей, сумістивши таким чином включення батьків і дітей в
сюжетно – ролеву гру, що допоможе батьку набути практичних навичок, якими надалі він зможе
користуватися, граючи зі своєю дитиною будинку.
Часто дорослі засуджують поведінку хлопчиків, коли вони бігають, кричать, грають у війну. Але якщо врахувати, що хлопчикам фізіологічно потрібний більше простір для ігор, що в грі
вони розвиваються фізично, вчаться регулювати свою силу, гра їм допомагає розрядити енергію,
що скупчилася, то, можливо, причини для засудження буде менше. Просто надайте їм простір і
стежите, щоб ігри не носили агресивного характеру, для цього потрібно навчити грати хлопчиків
в солдатів, льотчиків, моряків і створити для цього відповідні умови. Оскільки хлопчики дуже
люблять розбирати іграшки, вивчати їх будову і конструкцію (а дорослі часто сприймають це як
навмисне псування іграшок), при покупці іграшок для хлопчиків потрібно це врахувати. Краще
для ігор набувати конструкторів «збірний – розбірні моделі транспорту».
Для ігор дівчаткам потрібний невеликий простір. Організовуючи ігрове середовище, потрібно про це пам'ятати. Бажано, щоб все, що може знадобитися для гри було поряд. Дівчатка
найчастіше в іграх освоюють роль мами, тому необхідно, щоб у них була достатня кількість ляльок, колясок і іншої атрибутики. Оскільки у дівчаток краще розвинена дрібна моторика, то їм
більше вимагається дрібних іграшок, атрибутів до ігор.
Виховання дітей з урахуванням їх ґендерних особливостей, з одного боку покликаний допомогти дитині усвідомити себе представником тієї або іншої підлоги. В результаті цього у дітей
повинна сформуватися гендерна стійкість: «Я дівчинка і буду нею постійно, Я – хлопчик і завжди
буду ним». Але разом з тим, сучасна ситуація розвитку суспільства категорично проти того, щоб
чоловіки і жінки розташовували поряд переваг за статевою ознакою. Наприклад, хлопчики, як
майбутні чоловіки, в особистих проявах, не повинні демонструвати тільки мужність, непохитну
волю і «залізні» м'язи. Вони повинні бути добрими, м'якими, чуйними, проявляти турботу по відношенню до інших людей, рідних і близьких.
Дівчатка, як майбутні жінки, крім традиційно жіночих якостей повинні бути активними
ініціативними, уміти відстоювати свої інтереси.
Очевидно, що виховання дітей з урахуванням їх ґендерних особливостей багато в чому визначатиметься індивідуальними особливостями кожної дитини, залежати від тих зразків поведінки жінок і чоловіків, з якими дитина постійно стикається в сім'ї. Але це зовсім не означає, що виховна
дія, що надається на дівчинку або хлопчика в цьому ніжному віці, не вплине на розвиток особи.
Прояв у дівчаток і хлопчиків тих якостей особи, які дозволять їм бути успішними в сучасному
суспільстві.

Вирішення завдань, пов'язаних з ґендерним вихованням дошкільників вимагає вдумливого
відношення педагогів і батьків до підбору матеріалів та обладнання.
В умовах групового приміщення дошкільного закладу немає можливості враховувати індивідуальні інтереси кожної дитини. Очевидно, що в груповому приміщенні стіни, уздовж яких
розміщуються ігрові зони для дівчаток і хлопчиків, повинні бути світлими, органічно поєднуючись за кольором. Разом з тим, при вихованні дітей з урахуванням їх ґендерних особливостей,
вирішальна роль належить ігровому оснащенню групи.
Першочерговим завданням, що стоїть перед адміністрацією дошкільного закладу та вихователями, що працюють з дітьми дошкільного віку, є створення оптимально насиченого (без надмірної великої кількості) цілісного, багатофункціонального, середовища.
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Друге, не менш важливе завдання, яке треба вирішувати – це внесення в середовище різних маркерів з акцентом на ґендерну ідентичність і доповнення середовища специфічними матеріалами для дівчаток і хлопчиків. Розглянемо вирішення цих завдань детальніше.
Основним завданням, яке треба вирішувати при оформленні приміщень дошкільного закладу з урахуванням ґендерних особливостей дітей, є надання допомоги маленькій дитині в тому,
щоб вона мала можливість підтвердження того, що вона – дівчинка, а він – хлопчик. Тому треба в
міру можливості використовувати прості маркери ґендерних відмінностей, але з урахуванням індивідуальних інтересів і потреб кожної дитини.

Особлива роль у формуванні в дівчаток і хлопчиків гендерної стійкості належить сюжетно-рольовій грі. Тому підбору матеріалу та обладнання для ігрової діяльності дівчаток і хлопчиків вихователі і батьки повинні приділяти особливу увагу.
При підборі матеріалу для гри необхідно керуватися, як завданнями загального розвитку
дітей, так і тими, які сприяють їх вихованню з урахуванням ґендерних особливостей.
При проведенні роботи по вихованню дітей з урахуванням їх ґендерних особливостей,
пропоную звернути увагу на:
- привабливість ігрового матеріалу і рольової атрибутики з метою залучення дітей до віддзеркалення в грі соціальної поведінки жінки та чоловіка;
- достатність і повноту матеріалу для ігор, в процесі якої дівчатка відтворюють модель соціальної поведінки жінки-матері;
- на наявність атрибутики і маркерів ігрового простору для ігор – «подорожей», в яких для
хлопчиків надається можливість програти чоловічу модель поведінки.
Дівчатка молодшого дошкільного віку більш охоче беруть «в дочки» ляльку з красивим та
яскравим одягом. Хлопчики цього віку більше схильні грати з м'якими іграшками і теж люблять
одягати їх. У хлопчиків при одяганні м'яких іграшок великою популярністю користуються шапочки з шарфами і брюки з жилетами.
Процес одягання і роздягання ляльок і м'яких іграшок діти ототожнюють з процедурою, з
якою вони постійно стикаються у власному житті, що сприяє усвідомленню ними людського сен35

су цієї дії. І якщо спочатку дитина просто відтворює в грі дії дорослих, то поступово він починає
позначати і називати свою роль: «Я – мама, я - тато».
Коли у ляльок і м'яких іграшок привабливий вигляд, вихователеві набагато простіше викликати у малюків відчуття симпатії до них. В процесі ігор з такими іграшками легко спонукати
дітей виражати по відношенню до іграшки свої почуття: говорити лагідні слова, обіймати, заглядати в очі, гладити і тому подібне Відображаючи в грі соціально ролі жіночої і чоловічої поведінки по відношенню до іграшок – дівчатка і хлопчики отримують необхідний емоційний розвиток
навіть в тому випадку, якщо в сім'ї вони позбавлені цього.
Вихователям треба детально продумати та забезпечити всіх ляльок і м'які іграшки, які знаходяться в ігровому куточку групового приміщення красивим сезонним одягом. Одяг для іграшок повинен бути яскравим, але не строкатим, легко зніматися і бути із зручними застібками.
Викликати у дітей інтерес до ігрового куточка, бажання діяти з іграшками.
Якщо вихователі і батьки зацікавлені у вихованні дітей з урахуванням їх ґендерних особливостей, то вони можуть з успіхом вирішити ці прості завдання. Важливо зрозуміти, що рольові атрибути необхідні для розвитку дітей в ігровій діяльності. На жаль, для розвитку дітей в ігровій діяльності і для їх виховання з урахуванням ґендерних особливостей, цього недостатньо. З дітьми
дошкільного віку в дошкільному закладі повинен щодня гратися вихователь, а в сім'ї – батьки.

Просторово-наочне розвиваюче середовище виступає умовою ґендерного виховання дитини, стимулює прояв дошкільником в життєдіяльності свого чоловічого (жіночого) образу.
Гра займає важливе, якщо не сказати, центральне місце в житті дошкільника, будучи перетворюючим видом його самостійної діяльності. У грі відбувається:
 розвиток дитини;
 розвиваються його дії в уявленні;
 відбувається орієнтація у відносинах між людьми; дитина набуває навиків кооперації.
Освітня лінія « Дитина в соціумі»
 Набір картинок із зображенням дорослих з яскраво вираженою зовнішністю.
 Картинки, де добре видно емоційний стан людини.
 Картинки із зображенням сім'ї, їх діями.
 Моделі правил поведінки, що виконуються казковими персонажами.
 Дидактичні ігри на розрізнення за статевою ознакою (тато, мама, тітка, дядько, дідусь, бабуся).
 Дидактичні ігри, за допомогою яких діти зможуть пов'язувати емоційні стани з певними
діями.
 З паперових фігурок або іграшок змоделювати сім'ю.
 Модулі на моделювання сім'ї, кімнати.
«Родина»
 Фотоальбом у кожної дитини із зображеннями себе і членів сім'ї.
 Куточок усамітнення з телефоном.
 У роздягальні, на шафках, імена дітей і батьків.
 Моделювання «Мій настрій».
Освітня лінія «Особистість дитини» , «Дитина в соціумі»
 Набір картинок із зображенням дітей. Дидактичні ігри «Придумай ім'я».
 Картинки із зображенням емоційних станів (радість, сміх, переляк, сльози).
 Дидактичні ігри на групування «Знайди всіх, хто сміється». Дидактичні ігри або картинки,
на основі яких можна зрозуміти зв'язок між відповідним емоційним станом і діями дітей.
 Моделювання правил поведінки;
 Набір картинок на взаємодію дітей один з одним.
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Схеми-дії, що відображають культурні еталони поведінки представників чоловічої і жіночої статі.

Мета: . Виховувати доброзичливе ставлення хлопчиків до дівчаток, та дівчаток до хлопчиків.
Закріпити та поповнити знання дітей з гендерних питань в доступній для них формі, показати,
що дівчатка і хлопчики мають рівні права та рівні можливості на зрозумілих сюжетних лініях з
використанням ігор та конкурсних завдань. Включити хлопчиків і дівчаток у спільну роботу,
вчити їх співпрацювати творчо і злагоджено. Сприяти згуртуванню дитячого колективу. Формувати навички колективізму, позитивне ставлення до протилежної статі. Виховувати почуття дружби, взаємоповаги, поступливісті, взаєморозуміння.
Технічні засоби: мікрофон, програвач для міні-дисків, диск із записами.
Матеріал для проведення ігор: аркуші паперу, зелені і червоні олівці, набір для гри ( прищіпки для білизни, викрутки, серветки для пилу, цвяхи, відра для сміття, віники), м’ячі
«Встанови асоціацію».
Хід гри: -Діти, з чим асоціюються у вас слова: «дівчинка»? (завдання для першої команди) ,
«хлопчик»? (завдання для другої команди).
Проаналізувати асоціації, зупинитися на тих, які є спільними для дівчаток і хлопчиків. Перемагає команда, у якої більше асоціацій. Команді переможців зараховується виграшний бал.
Учитель: Сьогодні ми поговоримо про рівність дівчат і хлопців, про стосунки між вами.
«Мікрофон» (діти пояснюють свою відповідь)
Хід гри: - Чому дівчаткам нецікаво з хлопчиками?
- Чому хлопчики вважають дівчат нецікавими співрозмовниками?
- Що ви вкладаєте в зміст слова «дружити»?
- Що означає «вміти дружити» і за що ми цінуємо друзів?
- Кого ми називаємо другом?
Зрозуміти відповідь на це запитання допоможе гра. Позмагайтеся, яка з двох команд за одну
хвилину добере більше дієслів, щоб закінчити речення:
Друзі можуть разом ...
(Речення команди записують на дошці. Речення команди-переможниці доповнюються дієсловами другої команди так, щоб слова не повторювалися).
Ми переконалися, що друзями є ті, хто можуть разом робити найрізноманітніші справи, розважатися і відпочивати. І це ніяк не залежить від статі. Головне , щоб друзі довіряли одне одному, ділилися своїми думками, мріями, таємницями, покладалися одне на одного. Тож у дружбі і
хлопці, і дівчата - рівні.
«Мирилки»
Мета: допомогти дітям навчитися «розрядити» будь-яку конфліктну ситуацію, встановити
дружні відносини.
Хід гри: (Діти стають в коло (х-д-х-д), передають один одному м’яч і при цьому називають сусіда різними необразливими словами. Це можуть бути назви квітів, дерев, фруктів: «А ти – лимончик» або щось приємне: «Ти - моя радість».
«Перетворення»
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Хід гри: (Хлопчикам пропонується уявити себе дівчатками, а дівчаткам – хлопчиками).
- Заплющіть очі і уявіть, чим ви займаєтесь ( улюблені справи), як ви живете, про що думаєте, про що мрієте, чого вам хочеться. (Діти розповідають про свої враження).
Також з моменту свого народження кожна дитина, знову ж таки, і хлопчик, і дівчинка, має
право на індивідуальність – власне ім”я й отримання громадянства. Для цього немовля реєструють (записують у державних документах його прізвище, ім”я та по батькові, дату народження,
імена батьків, місце, де дитина народилася). Дитина стає справжнім громадянином, а на підтвердження цього отримує свідоцтво про народження.
Отже, і в цьому праві дівчатка і хлопчики рівні.
До речі, ви помітили, що нерідко жінки й чоловіки мають співзвучні імена?
«Що в імені твоєму?»
Хід гри: Давайте позмагаємося, яка з двох команд за 1 хв добере більшу кількість співзвучних імен. (Зарахування виграшного балу команді-переможниці).
І більш того, кожне ім’я нібито передбачає певні риси характеру та однакову поведінку в
схожих ситуаціях тих, хто їх має.
Наприклад, Богдана і Богдан («Богом дана(ий)»: милосердя, доброта, терпимість); Валентина
і Валентин «Здорова(ий) і сильна(ий): здорові серцем і сильні духом, на них тримається родина);
Владислава і Владислав («Та(той), хто володіє славою»: піклування за славу (добре ім’я, сім’ї,
дітей); Ярослава і Ярослав («Сильна(ий) славою»: енергійність у розв’язанні життєвих проблем
дає успіх, повагу і славу серед людей». (Діти доходять висновку, що дівчата й хлопці, жінки й
чоловіки можуть мати й мають співзвучні імена, а також схожі риси, особливості та здібності,
які не залежать від статі.
«Карусель» (під музичний супровід).
( Діти утворюють два кола: хлопчики - зовнішнє, дівчатка – внутрішнє. По команді вихователя обидва кола починають рухатися в протилежних напрямках під музику. По команді учасники зупиняються, повертаються обличчям один до одного, утворюють пари, беруться за руки,
хлопчики запрошують дівчаток до танцю. Таню, дозволь тебе запросити ...». Кружляють парами, доки музика припиниться . Знову утворюють два кола, утворюються нові пари і т.д.)
Вихователь: Кожна людина мріє жити поряд з рідними, близькими людьми. Кожній дитині
надається право жити у сім’ї разом із батьками. Кожна дитина від народження і до повноліття
перебуває у повноцінному сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові, розуміння та піклування незалежно від того, дівчинка це чи хлопчик.
(Дитина читає вірш Н.Чемерис «Що таке сім’я»)
Розкажу вам, друзі, я,
В неї руки золотії,
Що таке моя сім’я.
Серцем кожного зігріє.
Разом дружно проживаєм
Тато сильний і завзятий –
І пісні про це співаєм.
Він господар в нашій хаті.
Люба матінка моя –
Все майструє, все ладнає,
Як пишаюсь нею я!
Бо до всього хист він має
- Про кого вірш?
- Яких людей ми називаємо найдорожчими?
- Як автор вірша ставиться до членів своєї сім’ї?
- Розкажіть про ваші сім’ї?
- Яке значення мають жінки в сім’ї?
- Яке значення чоловіка в сім’ї?
«Не перерви ланцюжок»
Хід гри: Спробуйте одним словом розповісти про маму (про тата). Представники кожної команди по черзі підбирають слова: лагідна, добра тощо). Нагороду отримує та команда, яка не
перервала ланцюжок.
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Отже, роль жінки в сім’ї і чоловіка в сім’ї однаково важливі. Ми одразу між жінкою і чоловіком ставимо знак рівності.
Вихователь: Говорячи про права ми не можемо не говорити про наші обов”язки перед найдорожчими, найріднішими для нас людьми. Ми повинні вчитися поважати тих, хто завжди дбає
про нас, допомагає нам, піклується про нас.
- А чи вміємо ми дбати про рідних?
- Чи завжди хлопці і дівчата групи надають посильну допомогу батькам?
- Розкажіть , як ви допомагаєте?
- Як розподілені домашні обов’язки між дівчатами (хлопцями)?
- Чи є такі обов”язки, які ви вважаєте суто жіночими (суто чоловічими)?
Зараз ми це перевіримо у ході гри.
«Помічники»
(Для гри потрібно 6 хлопців з першої команди і 6 дівчат – з другої. Гравці кожної команди
отримують певний набір предметів, що символізує допомогу по господарству (прищіпка для білизни, викрутка, серветка для стирання пилу, цвях, віник, відро для сміття). Ігровий майданчик розділяється на два умовні сектори – «жіночий» та «чоловічий». Якщо гравець вважає, що предмет,
який він тримає в руках суто жіночий, то він прямує до жіночого сектору, якщо ж він гадає, що
цим предметом користуються переважно чоловіки, він повинен опинитися у чоловічому . Після
закінчення гри вих-тель коментує результати. При цьому діти доходять висновку, що розподілу
обов’язків на винятково «жіночі» і «чоловічі» у родині не може бути. Спільна праця згуртовує батьків і дітей, є проявом взаємної підтримки і поваги.
«Сороканіжка»
Хід гри: (Учасники обох команд стають один за одним (х., д., х., д), тримаючись за талію попереднього. По команді педагога починають виконувати різні дії (рухатися вперед, присідати, підстрибувати на лівій нозі, проповзати під перепонами тощо). Головне завдання – не розірвати “сороканіжку”, зберегти її цілісність.
«Одяг жінки, одяг чоловіка»
Хід гри: Завдання для першої команди – порівняти одяг наших прабабусь і прадідусів з сучасним.
Завдання для другої команди – порівняти одяг казкових героїв (принца, принцеси, короля, королеви) з сучасним.
Слово капітанам команд (діти роблять висновок, що в сучасному світі грані відмінностей в одязі жіночому й чоловічому стрімко стираються).
«Хвилинка любові».
Хід гри: -Я запрошую всіх сісти зручніше, заплющити очі і згадати щось дуже приємне. Уявіть, як у вашій душі починають розквітати квіти. Спочатку вони були дуже маленькі, а зараз розкриваються і стають все більші. Вони білі, рожеві, жовті, сині, і ось ви – вже не ви, а квіти, чарівні,
яскраві квіти, які випромінюють любов до близьких людей, до свого дому, країни, до всієї Землі.
Любов до тих, хто поруч з вами.
Бліц-турнір.
- Які риси найбільше подобаються в характері дівчат(жінок)?
- Що ми найбільше цінуємо в характері хлопців(чоловіків)?
- Що таке “жіночність”?
- Як ви розумієте “мужність”?
- Чи соромно дружити з дівчинкою?
- Хлопчик образив дівчинку. Це свідчить про силу його характеру (мужність)?
Зараз подивимось, які ви є насправді. Запрошуємо взяти участь у ігровій естафеті.
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«Чемні діти»
Мета: закріплювати із дітьми ввічливі слова; виховувати чуйність.
Матеріал: м'яч.
Хід гри . Малюки утворюють коло і передають один одному м'яч, промовляючи слова:
Чемні діти, наче квіти, — Всі їх люблять та голублять.
На закінчення слів той, у кого залишився м'яч, промовляє «чарівне» слово.
«Я – хлопчик, я – дівчинка»
Мета: продовжувати вчити дітей розрізняти свою стать; розвивати мислення, увагу.
Хід гри . Діти утворюють коло і по черзі називають свою стать.
Наприклад: «Я — хлопчик, тому що у мене коротке волосся, я ношу штанці, сорочку!»
Або: « Я — дівчинка, тому що у мене є кіски, я одягнена в сукню!» тощо.
«Я опишу, а ти відгадай»
Мета: учити дітей за описом відгадувати стать дитини; розвивати уважність.
Хід гри . Вихователь пропонує відгадати: кого він описує — хлопчика або дівчинку.
Наприклад: «Ця дитина одягнена у чудову рожеву сукню, на голові у неї зав'язані хвостики!»
Або: « У цієї дитини коротке волосся, одягнена у шорти, футболку!» тощо.
«Чому у мене такий одяг»
Мета: закріплювати вміння дітей визначати свою стать за одягом; розвивати мислення, мовлення, увагу.
Хід гри . Вихователь пропонує дітям розповісти, чому у них такий одяг. Діти по черзі розповідають: «У мене штани і сорочка, тому що я — хлопчик!»
Або: « У мене спідниця з прикрасами і гарна кофтинка, тому що я — дівчинка» тощо.
«Я радий, що я хлопчик»
Мета: учити дітей радіти своїй статі, поважати свою стать та стать інших дітей; розвивати зв'язне мовлення та мислення; виховувати дружелюбність.
Хід гри . Вихователь пропонує дітям утворити коло, узятися за руки і по черзі розповісти: «Я
радий, що я — хлопчик, тому що я майбутній захисник, сильний і сміливий!» Або: « Я щаслива,
що я — дівчинка, тому, що я лагідна, ніжна, добра, майбутня матуся!»
Вихователь допомагає тим дітям, яким важко розповісти про себе.
«Ми схожі - ми різні»
Мета: учити дітей розуміти, що всі діти схожі й відрізняються одне від одного; розвивати логічне мислення, мовлення, увагу.
Матеріал: лялька-хлопчик, лялька-дівчинка.
Хід гри . Вихователь пропонує дітям розглянути ляльку-хлопчика і ляльку-дівчинку, визначити: чим вони схожі, а чим різняться. Аналогічно можна порівнювати дітей групи.

«Я вмію поступитись»
Мета: учити дітей поважати одне одного, поступатись, ділитись; виховувати дружелюбність.
Матеріал: іграшки, цукерка, яблучко, стільчик.
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Хід гри. Вихователь пропонує дітям розповісти: вміють вони поступитись або поділитись. Для
підказки на столі лежать іграшки, цукерка, яблуко, а поруч зі столом стоїть стільчик. Діти розповідають: «Я вмію поступитись іграшкою; я умію ділитись цукеркою» тощо.
«Відгадай професію за описом»
Мета: учити дітей упізнавати професію за описом; удосконалювати знання про професії дорослих; розвивати кмітливість, увагу.
Матеріал: картинки із професіями дорослих, ляльки.
Хід гри . Вихователь повідомляє дітям, що ляльки Оленка, Настуся, Сашко та Миколка мріють
стати дорослими та отримати професію.
В и х о в а т е л ь . Ким саме вони мріють стати — відгадайте! Вихователь описує професію дорослого, якщо діти відгадали, то виставляють картинку із цією професією.
«Усі професії потрібні»
Мета: закріплювати знання дітей про професії дорослих; підводити до розуміння, що всі професії потрібні та важливі; розвивати пам'ять, увагу, мислення.
Матеріал: картинки із професіями дорослих.
Хід гри . Вихователь пропонує розглянути картинки із професіями дорослих, назвати професію
та розповісти про її важливість, корисність. Наприкінці гри вихователь підбиває підсумок, що всі
професії потрібні та важливі.
«Кому що потрібно для роботи»
Мета: удосконалювати знання дітей про професії дорослих; знаходити предмети, що потрібні
для певної професії; розвивати пам'ять, кмітливість, мислення.
Матеріал: великі картинки із професіями дорослих (лікар, кухар, водій, двірник); маленькі картки з предметами, я к і потрібні для цих професій.
Хід гри . На столі лежать картинки із професіями дорослих, а на килимку розкидані картки із
предметами, які потрібні для цих професій. Дітям пропонується взяти одну картку на підлозі та підійти до картинки з тією професією, для якої потрібна ця річ.
Діти пояснюють, чому саме підійшли до тієї або іншої картинки з професією.

«Що для чого потрібно»
Мета: закріплювати назви органів людського тіла та їх призначення (ноги, руки, голова, вуха,
ніс, рот, очі); виховувати бажання доглядати за органами свого тіла.
Матеріал: валеологічний кубик, на кожній стороні якого зображена частина тіла.
Хід гри . Діти по черзі кидають валеологічний кубик, розповідають про ту частину тіла, що зображена на верхній грані кубика.
«Склади людину з геометричних фігур»
Мета: закріплювати назви частин тіла людини, місце їх розташування; розвивати вміння добирати такі геометричні фігури, що необхідні для викладання на папері певних частин тіла.
Матеріал: набори геометричних фігур для кожної дитини.
Хід гри . Вихователь пропонує дітям уявити, що вони на прогулянці зустріли якусь людину, цю
людину слід викласти на папері за допомогою геометричних фігур.
Ускладнення: викласти чоловічу і жіночу фігури.
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«Мої речі»
Мета: учити складати описові розповіді про свої речі (одяг, взуття), вживаючи речення з однорідними членами; розвивати зв'язне мовлення, мислення, уяву, творчість; виховувати бережливе
ставлення до речей.
Хід гри . Варіант І. Діти по черзі описують свої речі.
Варіант II. Одна дитина виходить та описує одяг чи взуття, що одягнуте на комусь із
дітей групи. Решта дітей повинні відгадати, про яку річ йдеться та кому вона належить.
«Одягни ляльку»
Мета: закріплювати назви частин українського національного одягу для дівчинки та хлопчика;
розвивати уважність, зосередженість; виховувати повагу та інтерес до національних традицій.
Матеріал: дві ляльки (хлопчик, дівчинка); український одяг; сучасний одяг.
Хід гри . В и х о в а т е л ь . Іванко та Оксанка збираються на гостини до діда та бабусі до українського села святкувати Великдень. Вихователь пропонує допомогти лялькам одягнутись в українське вбрання.
Варіант І
Діти по черзі беруть частину одягу, називають її та одягають ляльку.
Варіант II
Вихователь об'єднує дітей у дві команди. Дівчатка одягають Оксанку, хлопчики — Іванка. Перемагає та команда, яка швидко, безпомилково та охайно одягне ляльку.
«Ми - помічники»
Мета: розвивати уміння складати речення за картиною, а також з в ’ я з н е мовлення; виховувати інтерес до гри.
Матеріал: скринька; предметні картинки, на яких зображено дії дітей.
Хід гри . Діти по черзі витягають зі скрині картинки і складають речення. Наприклад: «Хлопчик допомагає мамі підмітати підлогу». Або: «Дівчинка разом із бабусею миє посуд».
«Скажи чиї це речі»
Мета: вправляти дітей у називанні та вживанні в повсякденному житті прислівників, прикметників; розвивати інтерес до гри.
Матеріал: предметні картинки (речі домашнього вжитку, одяг, д, інструменти тощо).
Хід гри . На килимку розкладаються предметні картинки зображенням донизу. Вихователь
пропонує дітям по черзі підійти, узяти картинку і сказати, що на ній зображено та кому з родини
може належати ця річ.
«Як тебе звати»
Мета: вправляти у вмінні чітко та зрозуміло називати своє ім'я, прізвище та по батькові, стать
та домашню адресу.
Матеріал: іграшка робот, стрічка.
Хід гри . В и х о в а т е л ь . З іншої планети на Землю завітав робот, який ніколи не бачив людей і
вирішив із вами познайомитись. Його звати Вертер, він із планети Юпітер. А як вас звати? Той,
кому робот дає стрічку, повинен розповісти все про себе.
«Добери ім’я на заданий звук»
Мета: вправляти в називанні чоловічих та жіночих імен; учити розрізняти перший звук у
слові-імені; розвивати мислення, кмітливість.
Матеріал: фанти.
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Хід гри . Вихователь називає дітям по черзі різні звуки. Діти повинні на названий звук називати
ім'я, за правильну відповідь кожна дитина отримує фант. Імена не повторюються. Той, хто вигукує
вже названі, повертає вже зароблений фант.
«Упізнай себе»
Мета: вправляти у складанні розповідей про своїх однолітків і
учити узгоджувати підмет із присудком у роді та числі; розвивати
фантазію, уяву, зв'язне мовлення; виховувати повагу та шанобливе
ставлення до своїх друзів.
Матеріал: «чарівне крісло» (стільчик)..
Хід гри. Діти утворюють півколо. Вихователь пропонує їм
розглянути одне одного. За допомогою лічилки обирають ведучого.
Він сідає в «крісло» спиною до дітей та описує когось із присутніх.
Той, хто відгадає першим, про кого йдеться, стає ведучим.
«Знайомство» (словесна гра)
Мета: учити дітей ставити запитання людині, з якою хотіли б позна-йомитись; закріплювати
знання про свою домашню адресу, прізвище, ім'я та по батькові; розвивати бажання спілкуватись.
Хід гри . Гра проводиться у парах. Діти знайомляться, запитуючи одні в одного про те, що їх
цікавить.
«Справжня сім’я»
Мета: розвивати любов, повагу до членів сім'ї, бажання опікувань ними; виховувати позитивне
ставлення до членів родини.
Матеріал: атрибути, що допоможуть розрізнити членів родини: капелюх, окуляри, хустина,
вуса, борода, кошик).
Хід гри . Вихователь пропонує дітям обіграти певну життєву ситуацію починає її, а діти продовжують.
В и х о в а т е л ь . Мама повертається з роботи втомлена, з важкою сумкою. Тато повертається з
дітьми з прогулянки, а бабуся готує вечерю... Що відбуватиметься далі? Діти обігрують ситуацію
та обговорюють її.
«Що кому подарувати»
Мета: учити дітей цікавитись інтересами, захопленням членів своєї родини; розвивати бажання зробити щось приємне для своїх рідних; виховувати вміння радіти за своїх близьких.
Матеріал: скринька, предметні картинки або предмети різної спрямованості.
Хід гри . Вихователь пропонує дітям уявити, що наближається спільне для всієї великої родини
свято. У скриньці лежать подарунки ДЛЯ кожного. Діти по черзі беруть один предмет або річ, розповідають кому б вони це подарували та чому.
«Збери родину»
Мета: закріплювати знання про членів своєї родини; активізувати словник словами (предки, нащадки); учити розуміти їх значення; виховувати любов до свого роду.
Матеріал: генеалогічне дерево для кожної дитини, фотокартки « Мій рід ».
Хід гри . Вихователь пропонує дітям розкласти фотокартки родини на генеалогічному дереві,
починаючи з «коріння» (предки): дідусь, бабуся та завершуючи нащадками — онуками.
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«Хто я?»
Мета: давати дітям можливість поглянути на себе ніби з різних боків; розширювати уявлення
про себе.
Хід гри . Діти по черзі намагаються назвати якомога більше відповідей на питання «Хто я?» З
метою опису себе вони використовують характеристики, риси, інтереси й почуття, і кожне речення
починається із займенника «Я». Наприклад: «Я — дівчинка», «Я — людина, яка займається спортом», «Я — хороша людина» тощо.
Вихователь стежить за тим, щоб діти не повторювали те, про що говорили попередні діти, а
описували саме себе.
«Малюємо себе»
Мета: учити усвідомлювати себе як індивідуальність; учити
усвідомлювати різні сторони свого характеру.
Хід гри. Вихователь дитині пропонує кольоровими олівцями намалювати себе зараз і в минулому. Обговорює із нею деталі малюнка, чим вони
різняться. Запитує дитину, що їй подобається і не подобається в собі.
Це корисно для визначення того, що змінилося в дитині порівняно з
минулим, і що ще хотілося б змінити.
«Збираємося в гості»
Мета: вчити дітей знаходити різницю в зовнішньому вигляді охайної і неохайної дитини (хлопчика та дівчинки). Вчити дівчат (хлопчиків) проявляти турботу по відношенню до представників
протилежної статі і проводити в порядок свій вигляд. Розвивати в дітей бажання бути завжди красивими, виглядати охайними. Виховувати інтерес до занять.
Матеріал: на двох столах розміщений одяг для дітей (спіднички, шляпки, сорочки, галстуки,
пояски), сумки, дитяча косметика, годинник, гребінці, інструменти, іграшки.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям позмагатися, хто швидше збереться в гості. Грають 2-3 дітей, вони
підходять до столів і починають збиратися в гості. дорослий нагадує дітям, що для того, щоб піти в
гості необхідно привести себе в порядок: красиво одягнутися, причесатись. Всі діти спостерігають
за своїми друзями.
 Можуть вони відправлятись прямо зараз?
 Як можна допомогти хлопчикам?
 Хто із дівчат згодиться їм допомагати?
 Коли зовнішній вигляд хлопчиків буде охайним?
Вихователь нагадує про слова подяки за турботу.
Освітня лінія «Дитина в соціумі» (молодший дошкільний вік)
«Чому у мене такий одяг»
Мета: закріплювати вміння дітей визначати свою стать за одягом; розвивати мислення, мовлення, увагу.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям розповісти, чому у них такий одяг. Діти по черзі розповідають: « У
мене штани і сорочка, тому що я – хлопчик!» Або: «У мене спідниця з прикрасами і гарна кофтинка, тому що я – дівчинка» тощо.
«Я радий, що я – хлопчик, я щаслива, що я – дівчинка»
Мета: учити дітей радіти своїй статі, поважати свою стать та стать інших дітей; розвивати зв'язне мовлення та мислення; виховувати дружелюбність.
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Хід гри
Вихователь пропонує дітям утворити коло, узятися за руки і по черзі розповісти: «Я радий, що
я – хлопчик, тому що я майбутній захисник, сильний і сміливий!» Або: «Я щаслива, що я – дівчинка, тому, що я лагідна, ніжна, добра, майбутня матуся!» Вихователь допомагає тим дітям, яким
важко розповісти про себе.
«Ми сходні – ми різні»
Мета: учити дітей розуміти, що всі діти схожі й відрізняються від одного; розвивати логічне
мислення, мовлення, увагу.
Матеріал: лялька-хлопчик, лялька-дівчинка.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям розглянути ляльку-хлопчика і ляльку-дівчинку, визначити: чим вони схожі, а чим різняться. Аналогічно можна порівнювати дітей групи.
«Я вмію поступитись»
Мета: учити дітей поважати одне одного, поступатись, ділитись; виховувати дружелюбність.
Матеріал: іграшки, цукерка, яблучко, стільчик.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям розповісти: вміють вони поступись або поділитись. Для підказки на
столі лежать іграшки, цукерки, яблуко, а поруч зі столом стоїть стільчик. Діти розповідають: вмію
поступитись іграшкою; я умію ділитись цукеркою» тощо.

«Дім. Сім’я»
Мета: Спонукати дітей творчо відтворювати в іграх побут сім'ї. Удосконалювати вміння самостійно створювати для задуманого сюжету ігрову обстановку. Розкривати моральну сутність діяльності дорослих
людей: відповідальне ставлення до своїх обов'язків,
взаємодопомога і колективний характер праці
Ролі: мама, тато, діти, бабуся, дідусь.
Ігрові дії: Ігрові проблемні ситуації: «Коли мами і тата немає вдома» (турбота про молодших, виконання посильної
роботи по дому), «Ми готуємося до свята» (спільні справи з
родиною), «Зустрічаємо гостей» (правила прийому гостей,
поведінка в гостях), «Наш вихідний день» і ін. Вносити в
гру елементи праці: прання лялькового білизни, лагодження
одягу, прибирання приміщення. По ходу гри підбирати, міняти іграшки, предмети, конструювати ігрову обстановку за
допомогою різноманітного підсобного матеріалу,
використовувати власні саморобки, застосовувати природний матеріал.
Попередня робота: Читання оповідання В. Осєєва «Чарівне слово» і подальша бесіда. Завдання
дітям: дізнатися вдома про працю батьків. Бесіда про працю батьків з використанням ілюстрованого матеріалу. Створення альбому «Наші тата і мами трудяться». Розгляд сімейних фотографій.
Інсценіровка вірша С. Михалкова «А що у вас?». Складання дітьми оповідань на тему «Як я живу
вдома». Бесіда на тему «Як я допомагаю дорослим» за участю Петрушки. Виготовлення з дітьми
атрибутів до гри.
Ігровий матеріал: предмети домашнього вжитку, ляльки.
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«Дитячий садочок»
Мета: розширити і закріпити уявлення дітей про зміст трудових дій співробітників дитячого
саду.
Ролі: вихователь, молодший вихователь, логопед, завідуюча, кухар, музичний керівник, фізкультурний керівник, медсестра, лікар, діти, батьки.
Ігрові дії: Вихователь приймає дітей, розмовляє з батьками, проводить ранкову зарядку, заняття,
організує ігри ... Молодший вихователь стежить за порядком у групі, надає допомогу вихователю
в підготовці до занять, отримує їжу ... Логопед займається з дітьми постановками звуків, розвитком мови ... Медична сестра оглядає дітей, слухає, зважує, вимірює дітей, робить щеплення, уколи, дає таблетки, перевіряє чистоту груп, кухні. Кухар готує їжу, видає її помічникам вихователя.
Ігрові ситуації: «Ранковий прийом», «Наші заняття», «На прогулянці», «На музичному занятті»,
«На фізкультурному занятті», «Огляд лікаря», «Обід в д / садку» та ін. Попередня робота: Спостереження за роботою вихователя, помічника вихователя. Розмова з дітьми про роботу вихователя, помічника вихователя, кухаря, медсестри і інших працівників д / саду. Екскурсія-огляд музичного (фізкультурного) залу з наступною бесідою про роботу муз. керівника (фіз. рук.). Екскурсія-огляд мед. кабінету, спостереження за роботою лікаря, бесіди з особистого досвіду дітей.
Огляд кухні, бесіда про технічному обладнанні, що полегшує працю працівників кухні. Градраматизація за віршем Н. Забіли «Ясоччин садок» з використанням
іграшок. Складання дітьми оповідань на тему «Мій найкращий день у
дитячому садку». Читання оповідання Н. Артюхової «Компот» і бесіда
про працю чергових. Показ за допомогою Петрушки сценок на теми
«Наше життя в дитячому садку», «Хороший і поганий вчинок». Підбір
і виготовлення іграшок для ролей кухаря, помічника вихователя,
медсестри.
Ігровий матеріал: зошит для запису дітей, ляльки, меблі, посуд кухонний і столовий, набори для прибирання, мед. інструменти, одяг для
кухаря, лікаря, медсестри та ін.

«Школа»
Мета: Розширювати знання дітей про школу. Допомагати дітям в оволодінні виразними засобами реалізації ролі (інтонація, міміка, жести). Самостійно створювати для задуманого ігрову обстановку. Сприяти формуванню вміння творчо розвивати сюжети гри. Допомагати дітям засвоїти
деякі моральні норми. Виховувати справедливі відносини. Зміцнити форми ввічливого поводження. Виховувати дружбу, вміння жити і працювати в колективі.
Ролі: учні, вчитель, директор школи, завуч, технічка.
Ігрові дії: Вчитель веде уроки, учні відповідають на запитання, розповідають, вважають. Директор (завуч) присутня на уроці, робить записи в своєму зошиті (вихователь у ролі директора може
викликати до себе в кабінет вчителя, дати поради), завуч складає розклад уроків. Технічка стежить за чистотою в приміщенні, дає дзвінок. Вчити будувати гру за попереднім колективно складеним планом. Виступаючи як рівноправний партнер або виконуючи головну (другорядну) роль,
опосередковано впливати на зміну ігрового середовища, вести корекцію іг рових відносин. Заохочувати спорудження взаємопов'язаних будівель (школа, вулиця, парк), правильно розподіляти
при цьому обов'язки кожного учасника колективної діяльності.
Попередня робота: Екскурсія до школи (огляд шкільної будівлі і пришкільного ділянки, огляд класу). Бесіда з вчителькою
1 класу. Розмова з дітьми про проведену екскурсії. Бесіда про
шкільне приладдя з використанням ілюстрованого матеріалу.
Загадки про школу, шкільне приладдя. Читання дітям творів
С. Маршака «Перше вересня», Олексин «Перший день», В.
Воронкової «Подружки йдуть до школи», Е. Мошковський
«Ми граємо в школу». Заучування віршів О. Александрової
«У школу», В. Берестов «лічилки». Зустріч з випускниками
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дитячого саду (організація дозвілля). Виготовлення атрибутів до гри (портфелі, зошити, книжкималятка, розклад ...
Ігровий матеріал: портфелі, книги, зошити, ручки, олівці, указка, карти, шкільна дошка, стіл і
стілець вчителя, глобус, журнал для вчителя,пов'язки для чергових.

«Лікарня»
Мета: Викликати у дітей інтерес до професії лікаря. Виховувати
чуйне, уважне ставлення до хворого, доброту, чуйність, культуру
спілкування.
Ролі: лікар, медсестра, працівник реєстратури, санітарка, хворі.
Ігрові дії: Хворий йде в реєстратуру, бере талон до лікаря, йде на
прийом. Лікар приймає хворих, уважно вислуховує їхні скарги,
задає питання, прослуховує фонендоскопом, вимірює тиск, дивиться горло, робить призначення. Медсестра виписує рецепт, лікар підписує. Хворий йде в процедурний кабінет. Медсестра робить уколи, перев'язує ранки, змащує маззю і т.д. Санітарка прибирає кабінет, змінює рушник.
Ігрові ситуації: «На прийомі у лора», «На прийомі у хірурга», «На прийомі у окуліста» та ін..
Попередня робота: Екскурсія в медичний кабінет д / с. Спостереження за роботою лікаря (прослуховує фонендоскопом, дивиться горло, задає питання). Перегляд казки К. Чуковського «Лікар
Айболить» . Екскурсія на ФАП. Читання худ. творів: Н. Забіла
«Ясочка застудилася», Е. Успенський «Грали в лікарню», В.
Маяковський «Ким бути?». Розгляд медичних інструментів (фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пінцет і ін) Дидактична гра «Ясочка застудилася». Розмова з дітьми про роботу лікаря, медсестри. Розгляд ілюстрацій про лікаря, мед. сестрі. Ліплення «Подарунок для хворої Ясочка». Виготовлення з дітьми
атрибутів до гри із залученням батьків (халати, шапки, рецепти,
мед. Картки, талони і т.д.)
Ігровий матеріал: халати, шапки, олівець і папір для рецептів,
фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пінцет, ножиці,
губка, шприц, мазі, таблетки, порошки і т.д.

«Магазин»
Мета: викликати в дітей інтерес до професії продавця, формувати навички культури поведінки в
громадських місцях, виховувати дружні взаємини.
Ролі: директор магазину, продавці, касир, покупці, водій, вантажник, прибиральниця.
Ігрові дії: Водій привозить на машині товар, вантажники розвантажують, продавці розкладають
товар на полицях. Директор стежить за порядком у магазині, піклується про те, щоб в магазин
своєчасно завозився товар, дзвонить на базу, замовляє товар. Приходять покупці. Продавці пропонують товар, показують, зважують. Покупець оплачує придбаний товар, отримує чек. Касир
одержує гроші, пробиває чек, дає покупцеві здачу, чек. Прибиральниця прибирає приміщення.
Ігрові ситуації: «В овочевому магазині», «Одяг», «Продукти», «Тканини», «Сувеніри», «Кулінарія», «Книги», «Спорттовари».
Попередня робота: Екскурсія в магазин. Спостереження за розвантаженням товару в овочевому
магазині. Розмова з дітьми про проведені екскурсії. Читання літературних творів: Б. Воронько
«Казка про незвичайні покупки" та ін.. Етична бесіда про поведінку в громадських місцях.
Складання дітьми оповідань на тему «Що ми вміємо?»: «Як купити хліб в магазині?», «Як перейти дорогу, щоб потрапити в магазин?», «Де продають зошити, олівці?» І т.д. Виготовлення з дітьми атрибутів до гри (цукерки, гроші, гаманці, пластикові карти, цінники і т.д.).
Ігровий матеріал: ваги, каса, халати, шапочки, сумки, гаманці, цінники, товари по відділах, машина для перевезення товарів, інвентар для прибирання.
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«Бібліотека»
Мета: відображати в грі знання про навколишнє життя, показати
соціальну значимість бібліотек; розширювати уявлення про працівників бібліотеки, закріплювати правила поведінки в громадському
місці; знайомити з правилами користування книгою; пробуджувати
інтерес і любов до книг, виховувати до них дбайливе ставлення .
Ролі: бібліотекар, читачі.
Ігрові дії: Оформлення формулярів читачів. Прийом заявок бібліотекарем. Робота з картотекою. Видача книг. Читальний зал.
Попередня робота: Екскурсія до бібліотеки з наступною бесідою.
Читання твори С. Жупанин «Я - бібліотекар », відкриття «Книжкової лікарні» з ремонту книг. Виготовлення кишеньок в книгах і формулярів. Виставка малюнків
за мотивами прочитаних творів.
Ігровий матеріал: формуляри, книги, картотека.
«Будівництво»
Мета: формувати конкретні уявлення про будівництво, його етапи;
закріплювати знання про робітничі професії; виховувати повагу до
праці будівельників; формувати вміння творчо розвивати сюжет гри.
Ролі: будівельник, муляр, шофер, вантажник.
Ігрові дії: Вибір об'єкта будівництва. Вибір будівельного матеріалу,
способу його доставки на будівельний майданчик. Будівництво. Дизайн будівлі. Здача об'єкта.
Попередня робота: Спостереження за будівництвом. Бесіда з будівельниками. Читання казки «Теремок», творів «Хто збудував цей
будинок?» С. Баруздіна, «Тут буде місто» А. Маркуші, «Як метро будували » Ф. Львова. Розгляд
картин, ілюстрацій про будівництво та бесіди за змістом. Бесіда про техніку безпеки на будівництві. Малювання на тему «Будівництво будинку». Виготовлення атрибутів для ігор.
Ігровий матеріал: плани будівництва, різні будівельні матеріали, каски, інструменти, будівельна
техніка, зразки матеріалів, журнали по дизайну, предмети-заступники.
«Перукарня»
Мета: розширити і закріпити знання дітей про роботу перукаря, виховувати
культуру поведінки в громадських місцях, повагу, ввічливе ставлення до
старших та один до одного, вчити дякувати за надану допомогу і послугу
Ролі: перукарі - дамський майстер, чоловічий майстер, касир,
прибиральниця, клієнти.
Ігрові дії: Касир вибиває чеки. Прибиральниця підмітає, змінює використані
рушники. Відвідувачі знімають верхній одяг, чемно вітаються з перукарем,
просять зробити стрижку, радяться з перукарем, платять до каси, дякують за
послуги. Перукар миє волосся, сушить, причісує, робить стрижки, фарбує
волосся, голить, освіжає одеколоном, дає рекомендації по догляду за волоссям. Можна з'єднати з грою «Дім, сім'я»
Попередня робота: Відвідування дітьми перукарні з батьками. Розповіді дітей про те, що вони
робили в перукарні. Етична бесіда про культуру поведінки в громадських місцях. Розгляд альбому зі зразками зачісок. Дидактична гра «Причеши ляльку красиво» Виготовлення з дітьми атрибутів до гри із залученням батьків (халати, пелеринки, рушники, чеки, гроші й ін.)
Ігровий матеріал: дзеркало, набір гребінців, бритва, ножиці, машинка для стрижки волосся,
фен для сушіння, бігуді, лак для волосся, одеколон, альбом зі зразками зачісок, фарба для волосся,
халати, пелеринки, рушники, каса, чеки, гроші, швабра, відра, ганчірки для пилу, для підлоги.
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Розвиток тісного зв’язку і взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною забезпечують сприятливі умови життя і виховання дитини, формування основ повноцінної, гармонійно розвиненої особистості і її статевої вихованості. Оскільки батьки для дитини виступають
носіями статевої культури, чоловічого і жіночого початку, вони є посередниками, які повинні донести до дітей кращі зразки статево рольової поведінки. Крім того, співпраця дошкільного навчального закладу і родини дасть змогу краще пізнати дитину, подивитися на неї з різних позицій,
побачити її в різних ситуаціях, а, отже, допомогти в розумінні її індивідуальних особливостей,
розвитку особистісних якостей, у прояві її негативних вчинків, можливих порушень статевої ідентичності, формуванні ціннісних життєвих орієнтацій. Усе це вимагає підготовки батьків до того,
щоб вони не тільки могли здійснювати загально виховні функції, але й формувати статеворольову поведінку. Керівна й організуюча роль дитячого садка стосовно родини характеризується систематичним, планомірним і активним поширенням педагогічних знань серед батьків з метою їхньої просвіти про цінність і значимість статевого виховання дітей дошкільного віку, практичною допомогою родині у вихованні дітей; організацією пропаганди позитивного досвіду суспільного й сімейного статевого виховання; залученням батьків до педагогічної діяльності шляхом
набуття ними досвіду використання диференційованих засобів і методів виховання хлопчиків і
дівчаток у родині; активізацією їхньої педагогічної самоосвіти. Таким чином, залучення батьків
до спільного статевого виховання дітей старшого дошкільного віку може здійснюватися за допомогою проведення таких колективних та індивідуальних форм діяльності:
- педагогічна підтримка родини в статевому вихованні дітей (тематичні
батьківські збори);
- педагогічні акції;
- сімейна скарбничка «Чи добре кенгурятку в сумці кенгуру?» (узагальнення
досвіду статевого виховання дітей у родині);
- індивідуально-освітні маршрути;
- оформлення портфоліо («Світ маленької дівчинки» та «Світ маленького
хлопчика»);
- забави й розваги в сімейному колі;
- випуск інформаційних бюлетенів;
- лекторії для батьків про психологічні особливості хлопчиків і дівчаток
старшого дошкільного віку, методи і прийоми виховання у них мужності і жіночності;
- участь батьків у розвивальних заняттях-тренінгах з хлопчиками і дівчатками;
- дискусії з питань диференційованого підходу до хлопчиків і дівчаток;
- проведення спільних навчально-виховних заходів (виставки, конкурси тощо);
- факультативні заняття спільно з батьками: анкетування і тестування батьків з метою виявлення труднощів і корекції процесу формування позитивної статевої ідентичності у хлопчиків та
дівчаток в сім'ї;
- індивідуальні та групові консультації фахівців (практичного психолога, лікаря тощо);
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наочні види роботи: інформаційні стенди для батьків; папки-пересувки; виставки дитячих робіт, виконаних на спеціальних заняттях-тренінгах; виставки спільних робіт батьків і дітей з
підготовки до спеціальних занять-тренінгів;
- екскурсії за місцем роботи батьків з метою виховання у хлопчиків та дівчаток позитивного
ставлення до своєї майбутньої соціальної ролі;
- допомога батьків дитячому садку в організації екскурсій; підготовки до проведення розвивальних занять-тренінгів з хлопчиками та дівчатками; проведення батьками додаткових занять з
підгрупами дітей (для дівчаток: плетіння, вишивання; хлопчиків вчити різати цупкий картон,
користуватися молотком та цвяхами при виготовленні ящика для розсади, з'єднувати деталі лялькових меблів за допомогою клею та шурупів, ремонтувати іграшки тощо) відповідно до бажання та вікових можливостей хлопчиків і дівчаток.
Завдання в роботі з батьками:
привернути увагу батьків до виховання хлопчиків і дівчаток
як майбутніх мам і тат, чоловіків і жінок.
1. Збагатити знання батьків про психологічні особливості
хлопчиків та дівчаток старшого дошкільного віку.
2. Допомогти батькам усвідомити необхідність врахування
психологічних особливостей у вихованні хлопчиків та
дівчаток.
3. Допомогти батькам у підборі методів і прийомів диференційованого підходу у вихованні хлопчиків та дівчаток,
встановленні адекватних форм спілкування з хлопчиками та дівчатками.
4. Залучати батьків до процесу реалізації диференційованого підходу у вихованні хлопчиків
та дівчаток.
5. Стимулювати до обміну батьківським досвідом.
-

«Виховуємо дівчинку»
Від самого народження для дівчат найважливішим є емоційний контакт. Говорити
вони починають раніше. «Дочки–матері» –
улюблена гра, що допомагає відпрацьовувати
майбутні ролі і, по суті, закладає особливості
майбутніх сімейних стосунків.
Звичайно, головна людина, з якої дівчинка бере приклад, – це мама. І якщо мама це
розуміє, то з такого наслідування можна
отримати велику користь. Копіюючи маму,
дівчинка вчиться поводитися в різних ситуаціях, навчається побутових навичок: готувати, прибирати, доглядати за дітьми.
Але стосунки з татом побудовані інакше. Ні для кого не секрет, що стосунки із чоловіками дівчинка, що підростає, будує, беручи до
уваги моделі своїх стосунків із батьком. Тому татові потрібно частіше виявляти ніжність щодо
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дочки, підтримувати її самооцінку теплими словами, розповідати, як він її любить. Все це закладає основу успішних стосунків із протилежною статтю.
Дівчата тонше й глибше уявляють власне «Я». Дівчата будь-якої вікової групи, звичайно,
виявляються більш зрілими, ніж хлопчики, – як у фізичному розвитку, так і у формуванні пізнавальних інтересів, емоційної стійкості, довільної регуляції поведінки. Але дівчата рідко висувають нові ідеї. Вони краще виконують шаблонні завдання. Докладне пояснення більше потрібне
для дівчаток.
Душевний світ дівчаток більше відкритий до життєвих вражень, тому вони більш схильні до
навіювання. Негативні, часто повторювальні батьками оцінки спричиняють виникнення у дівчаток невпевненості в собі, відчуття власної недосконалості та блокують розвиток її творчих здібностей. Позитивні оцінки (але не безпідставне захвалювання) віра дорослого в неї, її можливості
сприяють особистісному самоствердженню дівчинки.
ПОРАДИ БАТЬКАМ
 Виховуючи дівчинку, не обмежуйтеся участю однієї мами. Тато не менш важливий у процесі
виховання дочки.
 Якщо вам доводиться сварити дитину, то враховуйте її стать. Сварячи дівчинку, не поспішайте висловити своє ставлення до неї – бурхлива емоційна реакція зашкодить їй зрозуміти, за
що її сварять.
 Ніколи не порівнюйте різностатевих дітей і тим більше не ставте одних у приклад іншим.
 Заохочення для дівчаток – найважливіший елемент у системі стимулів.
 Слухняність дівчинки не повинна переходити у покірність, бо це може деформувати дитину
як особистість, обмежити розвиток її творчих здібностей.

«Виховуємо хлопчика»
Дворічний малюк вже цілком зможе вам відповісти, що він – хлопчик або дівчинка.
Ми по-різному виховуємо хлопчиків і дівчаток, тому що в майбутньому їх очікують різні
ролі. Хлопчики, як правило, ростуть біль активними, ніж дівчата. Вони непосидючі й навіть розмовляють голосніше дівчат. Хлопці грають у рухливі ігри, у їхніх малюнках більше динаміки:
хтось стріляє, хтось їде… Майбутні чоловіки вже в ранньому дитинстві опановують навколишній
світ зовсім не так, як представниці протилежної статі.
Вони часто експериментують і ризикують. І через цю тягу до експериментів набивають собі
шишки, потрапляють у небезпечні ситуації. З одного боку, батькам тривожно за своє маля. А, з
іншого боку, придушувати в хлопчикові самостійність, тягу до пригод, прагнення довідатися про
життя – неправильно.
Без заборон, звичайно, ніяк не обійдешся. Хлопчикові певна система правил і вимог потрібна набагато більше, ніж дівчинці. Причому ваші заборони, які стосуються безпеки, повинні бути
чіткими та незаперечними. Але «переборщення» у таких справах часто навпаки робить із маляти
боягуза або маленького агресора. Хлопчики взагалі схильні до досліджень, тому в спілкуванні із
сином, необхідно намагатися обходитися без частки «не»: не лізь, не шуми, не бігай, не стрибай.
Справа в тому, що хлопчик на частку «не» не зважає, зате добре чує те, що говорять після неї.
Характер справжнього чоловіка формується в середовищі собі подібних. Навколо треба багато таких «позитивних» прикладів (тато, дядько, тренер, старший брат, дідусь). Якщо поруч із
хлопчиком такий чоловік – друг, то багато проблем виховання зникають самі по собі.
Але мамине виховання важливе не менше. Хлопчики потребують маминої ласки та любові.
Саме до мами вони приходять, щоб їх пожаліли. І від цього вони стають сильними та невразливими.

ПОРАДИ БАТЬКАМ



Виробіть відносно міцну та непохитну систему правил і вимог.
Будьте послідовні.
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Не позбавляйте хлопчика ласки та теплих слів.
Давайте дитині можливість поспілкуватися зі старшими чоловіками, які можуть бути позитивним прикладом.
Хваліть хлопчика за прояви сили характеру, спритності й сміливості.

«Дівчатка: які вони? Психофізіологічні особливості.
Стереотипи та дійсність»
Існує міф, ніби дівчаток легше виховувати, ніж
хлопчиків. А життя наразі показує, що згубні звички серед
сучасних дівчат значно поширеніші, ніж серед хлопців (вони
починають випереджати їх у тютюнопалінні, вживанні
алкогольних напоїв та наркотичних засобів, проявах асоціальної поведінки). За усталеною традицією дівчаток, як і
раніше, намагаються готувати до ролі господині, привчати їх
до так званих жіночих справ, що свідчить про те, що негласне
«друго сортне» становище поведінки у суспільній свідомості
зберігається й досі.
Тим часом жінки нестримно рухаються вперед, дедалі
частіше посідаючи провідні, так звані чоловічі, посади, освоюючи невластиві їм раніше спеціальності. Отже, як бачимо,
на часі відмовитися від стереотипів минулого, не заважати
дівчинці й жінці реалізовувати та розкривати свої можливості. А для цього педагогам, батькам усім, хто причетний до виховання дітей, конче потрібно знати психофізіологічні особливості
дівчаток та обов'язково враховувати у виховному процесі, щоб належно підготувати їх до дорослого життя. Зрозуміло, йдеться про критичне осмислення пропонованих порад та рекомендацій.
Адже діти різні. Тож не забуваймо про особистісно орієнтований підхід.
Фора на старті
Дослідники вважають, що жіночність орієнтована на збереження ознак розвитку, які бажано передати спадок, зробивши тим самим нащадків схожими на батьків. Отже, головна її
програма — вижити, тобто продовжити рід, зберігши все прогресивне. І народна мудрість вбачає
в жінці оберіг роду, що спонукає до особливо шанобливого ставлення українців до жінки, матері.
Встановлено, що дівчатка народжуються більш зрілими. Їхній організм більше
підготовлений до життя та адаптації, вони випереджають у розвитку хлопчиків на 3-4 тижні, завдяки чому швидше набувають корисних умінь та навичок. Вони раніше починають відчувати
настрій батьків, активніше реагують на ласкаві звертання, оскільки краще зафіксовують вирази
обличчя, міміку та певні рухи дорослих, і навіть намагаються маніпулювати ними для реалізації
своїх бажань.
У дівчаток до 13 років зберігається певна пластичність мозку, тобто у функціонуванні
ділянок півкуль немає вираженої спеціалізації (вона з'являється пізніше). Можливо, саме з цим
пов'язана краща адаптація їх до школи, успішне входження у шкільне життя.
У дівчаток досить терпиме ставлення до форми та змісту навчальної роботи та вимогливе
до соціальних проявів (якщо підняла руку, то хоче, щоб її обов'язково спитали, ображається, якщо не вислухали). Їм дуже важливо, щоб їх не перебивали, уважно вислухали, не від-волікаючись
при цьому на інших дітей чи якісь справи.
Навчання вимагає старанності, зосередження уваги, дисциплінованості з перших кроків. За
психофізіологічними параметрами ці вимоги ближчі до жіночих. Саме цьому дівчатка спочатку
досягають кращих успіхів у навчанні, ніж хлопчики. Спроби порівнювати їхні успіхи не є коректними. Тож уникатимемо таких порівнянь.
Пам'ятаймо!
• Дівчатка народжуються більш зрілими.
53

• Вони краще фіксують події.
• Вони можуть швидше адаптуватися до навчального закладу.
• На етапі дошкільного дитинства не варто порівнювати успіхи дівчаток і хлопчиків.
• Навіюваність: за і проти.
• Адаптованість до життя, навчання.
Душевний світ дівчаток більше відкритий до життєвих вражень, тому вони
схильніші до навіювання. Негативні, часто повторювані батьками, оцінки спричиняють виникнення у дівчинки невпевненості в собі, відчуття власної недосконалості та блокують розвиток її творчих здібностей. Позитивні оцінки (але не
безпідставне захвалювання!), віра дорослого в неї, її можливості сприяють особистому самоствердженню дівчинки. Тож навіювання може як допомагати розвитку
дитини, так і гальмувати його. Будьмо ж обережними та уважними, щоб не зашкодити дітям. Уникаймо несподіваних повідомлень в екстремальних ситуаціях,
поводьмося спокійно, без зайвої експресії. Важливо чітко й зрозуміло пояснити дівчинці, що слід
робити. Надмірна ж паніка у голосі дорослих може призвести лише до розгубленості й втрати дитиною контролю над своїми діями, поведінкою.
У дівчаток більш деталізоване сприймання, тому вони чутливіші до зовнішньої
упорядкованості. Мислення в них конкретніше й прагматичніше, ніж у хлопчиків, що орієнтує не
стільки на виявлення закономірностей, скільки на отримання результату. Представниці
прекрасної статі швидше шукатимуть відповідь, яка потрібна дорослому, ніж намагатимуться
знайти нові шляхи розв'язання, коли їм відомий попередній алгоритм дій. Тому до нової задачі
примірятимуться старі підходи. Дівчаткам краще вдаються типові, шаблонні задачі (коли не
потрібний пошук). Вони добре справляються з алгеброю, лічбою, маніпуляціями з цифрами та
формулами, оскільки краще, ніж хлопчики, запам'ятовують формули, таблиці розрахунку, порядок дій. Вони можуть старанно щось обчислювати, писати, але за браком часу не довести до
кінця виконання завдання. Процес дає їм більшу насолоду, ніж результат.
Дівчатка переважають хлопців за вербальними здібностями. Вони швидше опановують
мовлення, яке в них правильніше й складніше за синтаксичною будовою, охочіше спілкуються з
іншими дітьми. До початку навчання в школі ця відмінність зникає і спостерігається знову лише
після 11 років, а відтак стає постійною рисою упродовж усього життя. Дівчаткам краще вдаються
завдання на знаходження словникової аналогії, твори, описи, роздуми, проте помітна тенденція
використовувати переважно авторський текст або слова, які вживає педагог. Дівчатка схильніші
вживати усталені фразеологічні звороти, їхнє мовлення сприймається краще, ніж мовлення
хлоп'ят. Щоб установити контакт з дорослими, дівчатка звертаються до них із запитаннями. Вони
добре виконують мовленнєві завдання (навіть подекуди не мовленнєві завдання розв'язують у
мовленнєвий спосіб).
Еволюція жіночої статі відбувалася шляхом відбору на адаптованість до довкілля. Тож і
маленькі її представниці швидше звикають до нових приміщень, колективів (хоча існують і
індивідуальні особливості), швидше виробляють життєво необхідні стереотипи, що спрощує
їхню навчальну діяльність.
Наші Катрусі та Оленки здебільшого віддають перевагу іграм у приміщенні — у замкнутому просторі. На вулиці вони намагаються обмежити простір гри, будуючи різні будинки, хованки. Вдома їм цікаво споруджувати "халабуди" зі стільців та ковдр, гратися в кутках кімнат, моделюючи реальне житло в мініатюрі. При цьому кожна дрібничка в цьому житлі виконує певну
функцію. На погляд дорослого це просто клаптики паперу, обгортки від цукерок, кришечки від
пляшки, а для дівчинки конкретні важливі "обіграні" речі. Тож не поспішаймо все це викидати.
Запитаймо спочатку в доньки, чи можна це робити. З іграшок дівчатка віддають перевагу ляльковим будиночкам, візкам, коробочкам, сумочкам, в які можна щось скласти. Побачивши у подружки іграшку, яку не наважиться просити батьків купити, дівча довго потім про неї згадує.
Кращу успішність дівчаток у навчанні можна пояснити частково і тим, що їх ще до школи
привчають до старанності, ретельності та виконання дрібної роботи: помити посуд, попрасувати
хоча б ганчірочки, ляльковий одяг, перебрати крупи, квасолю, вишити серветку. Ось і виходить,
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що до малорухливої, копіткої, не завжди цікавої, навчальної праці за письмовим столом дівчатка
морально і фізично підготовлені значно краще, ніж хлопчики. Готуючи дітей до школи, варто
приділяти цьому увагу, оскільки такі, на перший погляд, дрібниці і незначні справи допомагають
краще адаптуватися до вимог школи. Проте це не виключає необхідності творчих завдань на розвиток уяви, вміння осмислювати та оцінювати явища, вчинки, дії. Творча складова — важливий
компонент у будь-якій роботі. У кожній справі дівчатка мають навчитися знаходити за допомогою та підтримкою дорослих творчий елемент. Це вміння допоможе їм подолати рутинність навчального процесу.
Поведінка дівчаток у садку, в школі відрізняється від поведінки хлопчиків і частіше
схвалюється педагогом (зрозуміло, що існують і винятки, коли все відбувається навпаки). Під час
заняття дівчинка вдивляється в обличчя педагога, шукаючи підтвердження правильності своїх
думок, очікує схвалення. Дорослий досить високо оцінює їхню «уважність» і часто ставить їх у
приклад.
Пам'ятаймо!
- Душевна відкритість робить дівчаток навіюваними.
- Упорядкованість, послідовність їм притаманні більше, ніж хлопчикам.
- Мовленнєві здібності — також їхні привілеї.
- Процес виконання роботи дає їм більше задоволення, ніж результат.
Емоційна вразливість, гострота реакцій...
Відомо, що дівчатка швидше, ніж хлопчики, емоційно відгукуються на ті чи інші ситуації.
Під дією сильних емоцій у них різко зростає загальна активність, підвищується емоційний тонус
кори головного мозку, що може призводити до емоційних зривів, плачу, крику тощо. Дорослим
варто запобігати надмірним емоційним навантаженням дівчаток. І перш ніж гнівно картати доньку, варто подумати про ймовірну реакцію. Можливо, доцільнішими були б спокійніші,
поміркованіші, не менш дійові, але психічно комфортніші способи впливу. Спокійний тон більше
сприяє формуванню в дівчинки позитивних стереотипів дії, допомагає їй почуватися самодостатньою людиною, яку поважають та цінують.
Зважаймо й на те, що дівчатка дуже чутливі до шумів, тож хворобливо сприймають
підвищення голосу дорослих. Крик, адресований їм, може викликати ступор, блокувати
ініціативу, спровокувати виникнення негативних психічних «комплексів», які в майбутньому
можуть спричинити соматичні захворювання.
У зв'язку з підвищеною «шкірною чутливістю» їх також дуже дратує тілесний дискомфорт.
Тож у цей період (6-7 років) потребує особливої уваги одяг дівчаток.
Бажано, щоб він був з натуральних матеріалів, з мінімальною кількістю синтетичних
домішок.
Мозок жінки підтримує в стані готовності всі свої структури, щоб миттєво відреагувати на
неприємність. Можливо, саме це і сприяє кращому їх «виживанню» у складних життєвих
ситуаціях, якщо тільки навіювання не спаралізує їхні дії. Усі аналізаторні системи відчуттів
дівчаток (смакова, нюхова, зорова, слухова, тактильна) гостріше реагують на небезпеку. Вони
швидше, ніж хлопчики, відчувають загрозу, оскільки пороги їхньої чутливості іноді спрацьовують на мінімальному рівні, сигналізуючи про необхідність бути обережними. Це підтверджується
і життєвими спостереженнями: дівчатка частіше уникають небезпеки (рідше потрапляють під колеса автомобілів, ламають руки та ноги, менше зазнають травм).
Важливо знати, що в дівчаток, на відміну від хлопчиків, оптимальний рівень працездатності
спостерігається на початку занять, уроку. Перевтома позначається на правокульових процесах
(образне мислення, просторове відношення, емоційне самопочуття). Що це означає? Дуже
ймовірним є зниження ефективності дії «охоронних систем», про які йшлося вище. В результаті
стають неадекватними рухи, що можуть призводити до травм, яких, не будучи втомленою,
дівчинка змогла уникнути. Пам'ятаймо: надвечір їй важче, ніж уранці, писати, креслити, малювати або виконувати якесь інше завдання, може також різко, без будь-яких підстав зіпсуватися
настрій.
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Отже, щоб діяльність дівчинки була успішною, вона має висипатися, не перевантажуватися.
Найоптимальнішим є чергування напруження з відпочинком. Конче потрібно бувати якомога
більше на свіжому повітрі. На першому році навчання в школі, якщо дитина надто втомлюється,
подбайте про їй денний відпочинок. Це значно спростить адаптацію до школи й зміцнить позитивну мотивацію до навчання.
Дівчатка часто застосовують одну й ту саму тактику під час вивчення абсолютно різних
матеріалів. Вони більше схильні до механічного заучування. Тож традиційна освіта підходить їм
більше. Тому й навчаються дівчатка спершу краще. І це може викликати в батьків певну
заспокоєність. Але радимо не зупинятися на досягнутому й приділяти більше уваги розкриттю
творчих потенціалів дитини, ставлячи їй запитання на кшталт: «Як ти думаєш?», «А чи можна це
зробити в інший спосіб?», «Ти впевнена в цьому? Чому?». Це реальні і посильні запитання для
дівчаток, бо здатність центрів правої і лівої півкуль вступати у функціональні міжкульові контакти в них значно вища, ніж у хлопчиків.
Пам'ятаймо!
- Дівчатка емоційніші за хлопчиків.
- Достатній відпочинок, нормальний нічний сон, прогулянки на свіжому повітрі
підтримують у дівчинки найкращу працездатність.
- Втома у дівчаток може призводити до погіршення настрою, зниження уваги, що робить їх
менш захищеними від травм.
- Успішність у навчанні — не підстава для висновку, що розкрито всі творчі здібності дитини.
Міф про слухняність та покірливість. Вплив темпераменту.
Дівчатка рідше вдаються до кулаків. Їм це не личить: і плаття заважає, і волосся, і немає
такої вправності, як у хлоп'ят, і прийомів боротьби не знають. Вони щипаються або дряпаються.
Їхня «зброя» — плітки, сварки. Дівчаткам важко утриматися, щоб не розповісти про те, що почули, навіть коли й знають, що розкривають чиюсь таємницю. З іронією можуть ставитися до
різних вигадок, які вважають далекими від реальності й такими, що суперечать їхньому практицизму в діях та з'ясуванні стосунків. Дівчатка діють тишком, стиха. Вони більш потайні. Дорослим у відносинах з ними варто дотримуватися відкритості, намагатися вивчити їхній світ,
зрозуміти проблеми. Чим раніше ми їх зрозуміємо, тим кращими будуть наші взаємини в майбутньому.
У підлітковому віці добрі стосунки, які встановилися з батьками, дорослими в ранньому
періоді (від народження до 10 років), істотно пом'якшать проходження періоду статевого
дозрівання у дівчаток, що допоможе уникнути емоційних зривів та непорозумінь з ними.
Представниці «слабкої» статі рано починають розуміти, якими їх хочуть бачити люди, що їх
оточують, та чого від них очікують. Часто вони намагаються показати себе кращими, ніж є
насправді. Так, дівчатка бувають слухняніші, «правильніші», привітніші та лагідніші з чужими,
ніж з близькими. Тож твердження про слухняність та покірливість усіх дівчаток - міф. Життя
іноді підносить зовсім несподівані сюрпризи. У них високий рівень соціальної поведінки. Вони
більш егоїстичні в цілому, хоч і це, зрозуміло, не є правилом. Егоїзм дівчаток може виявлятися у
намаганні керуватися тільки власною думкою, наполягати на правильності тільки своїх дій. Часто, щоб добитися від дорослих прихильності, вони можуть вдатися до хитрощів, щось приховувати, прикидатися хворими, вередувати тощо.
Ставитися до цього варто спокійно, зберігати витримку, реагувати на деякі прояви не
миттєво, а відстрочено. Це може допомогти дівчинці зрозуміти хибність своєї поведінки, змінити
її. Але насамперед дорослі мають повсякчас демонструвати своєю власною поведінкою повагу до
інших, уміння рахуватися з чужими інтересами. І, по можливості, уникати такої поширеної помилки: «Найласіший шматочок, усе найкраще, найцікавіше - тільки для улюбленої донечки, їй
уся увага, уся любов». Це може призвести до формування негативної моделі поведінки, яку
дівчатка досить швидко засвоюють (головне для жіночої статі - зберегти).
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«Зосередженість, увага, точність, терпіння, наполегливість, любов до порядку, ніжність,
манери, смак і, нарешті, вроджена любов до дітей - усе це якості, які зустрічаються переважно і в
більших пропорціях у жінок ніж у чоловіків», - вважав К. Д. Ушинський. Але й тут, як ви
розумієте, трапляються протилежні випадки, що насамперед може зумовлюватися особливостями
темпераменту. Дівчатка холерики і меланхоліки здебільшого менш зосереджені, уважні й
наполегливі, ніж їхні однолітки - сангвініки й флегматики.
Охайність, смак є не стільки вродженими якостями, скільки такими, що продукуються
суспільною думкою і формуються під тиском суспільних стереотипів. Отже, цього слід навчати
дівчаток у певній системі кожного дня, а не вимагати спонтанно.
Пам'ятаймо!
- Дії та вчинки дівчинки великою мірою зумовлюються темпераментом.
- Зовнішні покірливість та слухняність не завжди об'єктивно передають внутрішній світ
дівчинки.
- Слухняність дівчинки не повинна переходити у покірливість, бо це може деформувати дитину як особистість, обмежити розвиток її творчих здібностей.
- Вони, на відміну від хлопчиків, більш соціально відповідальні.
- Дівчатка більш потайні та менше вдаються до бійки.
- Схильність до порядку, гарні манери більше притаманні дівчаткам, але потребують
підтримки та закріплення з боку дорослих.
- Чутливість як потреба в самоповазі.
Дівчатка чутливіші як до заохочень, так і до покарань, гостріше реагують на приниження
гідності. Саме ранній розвиток емоційної сфери зумовлює у них підвищену чутливість. Різкі,
необдумані, спонтанні, емоційно забарвлені висловлювання негативного характеру на їхню адресу можуть призводити до стресу і навіть шоку. Тому, шановні дорослі, утримуйтеся від незважених висловлювань. Дівчинка може надовго запам'ятати образу й нагадати про неї через роки, коли ви вже давно про це забули. Так між вами може виникнути бар'єр відчуження, що зробить
дівчинку більш закритою. У неї зникне бажання ділитися своїми думками. Відсутність чуйності,
постійні моральні покарання (вже не кажучи про фізичні) «штовхають» її на пошук розуміння на
стороні (у компанії, в подруг, у представників протилежної статі). У таких випадках авторитет
дорослих може зазнати нищівного удару в очах дівчинки.
Вирішуючи родинні справи (купівля речей, ремонт, зміна місця помешкання, вибір
подарунків тощо), не забуваймо вислухати думку доньки, що підноситиме в її очах власний авторитет та значущість. Дівчинці дуже важливо, щоб її значущість була підтверджена (запитати
думку, порадитися, доручити важливу справу).
Дівчатка, що не встигають у навчанні, набагато важче піддаються корекції, ніж їхні
однолітки протилежної статі. Тож незасвоєння шкільної програми для них - великий неврогенний
чинник. Радимо дорослим бути толерантними до невдач та успіхів дівчаток, які на тлі інших можуть і не бути такими, як хотілося б. Будь-яке просування вперед - потужний чинник для такої
дитини. А підтримка з боку батьків може стати тим «рятівним кругом», який не просто допоможе, а й стане підмурівком майбутніх успіхів. Неуспішність у школі приводить батьків дівчинки у
розпач. Вони втрачають у неї віру, починають кепкувати, іронізувати, зверхньо ставитися до неї,
вважаючи невдахою. Увага! Такий шлях дуже небезпечний, це може «загнати» дитину в глухий
кут власних проблем. Наслідок - нервовий зрив, невроз. Тож запам'ятаймо: дівчатка потребують
набагато більше уваги і терпіння.
У сучасній системі освіти є різні типи навчальних закладів, що їх можуть обрати батьки для
своїх доньок з урахуванням їхніх особливостей. То якому ж з них надати перевагу? Відповідь
перша: шукайте не заклад, а вчителя. Відповідь друга: заклад має бути комфортним за своїми вимогами для вашої дівчинки. Особливо якщо вона, як на ваш погляд, має певні переваги в якихось
одних галузях знань і неуспішна в інших. Тому варто насамперед поцікавитися думкою вашої
дитини щодо обраної вами школи, її бажанням учитися саме в цьому закладі.
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«Гендерне виховання дошкільника»

Чи буде людина щаслива в любові й у сімейному житті, багато в чому залежить від того, як
вона вихована, від її загальної культури, уявлень про взаємини чоловіка і жінки.
Коли і як починається ґендерне виховання? На що повинні орієнтуватися батьки,
вирішуючи цю делікатну проблему?
Потрібно знати, що кожному вікові властиві свої особливості, що потребують
індивідуального підходу. Вирішальною є обстановка в родині.
Першу модель взаємин між статями дитина бачить на прикладі своїх батьків. Якщо між ними немає згоди, якщо один допускає стосовно іншого брутальність, жорстокість, зневагу, то дитина може сприйняти це як норму, яка впливатиме на все її життя. Якщо син, наслідуючи батька
в дитинстві, не навчився любити і поважати свою матір, він ніколи не зможе стати хорошим, добрим, лагідним чоловіком і батьком.
Свою статеву приналежність дитина осмислює дуже рано, уже приблизно до трьох років.
Відому роль у цьому грає постійне порівняння себе з однолітками. Дитина робить відкриття, що
якщо руки, ноги, очі, ніс є в усіх, то щось є тільки у хлопчиків, а щось тільки у дівчаток. Або
дівчинка говорить про себе: «Я – дівчинка, тому що ношу платтячка і кіски», а хлопчик говорить
так: «Я – хлопчик, тому що я ношу штанці, я сильний, як мій тато». Інтерес до своїх статевих
органів у 2 – 4 роки також природне явище. Він продиктований інтересом до свого тіла взагалі.
Дівчатка намагаються наслідувати своїх мам: носять мамині туфлі на високих підборах, фарбують губи, грають у гру «доньки-матері». Хлопчики багато в чому хочуть походити на свого батька: «читають» газету на дивані, показують свою силу або допомагають по господарству. У таких
споконвічних іграх у «тата-мами», «доньки-матері» – чітко розподілені ролі кожного із
засвоєними дитиною уявленнями про норми чоловічої і жіночої поведінки. Нічого ганебного в
таких іграх як «магазин» або «лікарня» теж немає.
Батькам слід враховувати, що не можна залишати без догляду малят, які граються, особливо
якщо серед них є старші й більш обізнані діти, що можуть внести у сценарій гри сексуальний
елемент.
Коли дитина вже усвідомила свою приналежність, треба скористатися цим, щоб виховувати
в неї відповідну поведінку: «Ти - хлопчик, ти сильніший, допоможи дівчинці», «Ти - дівчинка,
повинна бути завжди аккуратною».
Після усвідомлення того факту, що всі люди різні, настає пора гострих запитань. І тут багато батьків заходять у глухий кут, не знаючи, як вийти з такого становища.
Дитячих запитань не варто лякатися, від такту дорослих залежить, чи будуть отриманні
знання сприйняті як щось природне, належне або набудуть забарвлення чогось соромітницького,
забороненого.
На запитання: «Відкіля я взявся?» – дорослі відповідають прямо: «Лелека приніс», «Купили
в магазині», «Знайшли в капусті». Така помилкова версія буде викрита досить швидко – у цьому
допоможуть однолітки або старші діти. І до батьків за роз’ясненням дитина більше ніколи не
звернеться. А це, повірте, велика втрата і помилка батьків.
Хочеться підкреслити, що гендерне виховання не є чимось ізольованим, що не залежить від
виховання взагалі. Для цього має бути цілковита довіра між батьками і дітьми, м’яка, спокійна,
витримана, доброзичлива атмосфера. Дитина повинна знати, що якщо навіть вона зробила щось
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не так, її не перестануть любити, її не сваритимуть і не битимуть. За таких умов дитині легше
відкрити свою душу, бути відвертішою із батьками.
Дорослі мають розуміти: яким би ризикованим не було питання, реагувати на нього треба
спокійно, щоб у дитини не створилося уявлення про те, що вона торкнулась якоїсь забороненої
теми. Батьки повинні враховувати обстановку, у якій пролунало запитання, як воно було сформульоване, вираз обличчя маляти.
В усіх випадках інформація має бути правдивою. На запитання: «Як діти виходять із маминого живота?» – можна відповісти так: вийти назовні дитині допомагає лікар, тому, коли вона
має народитися, маму обов’язково відвозять у лікарню. Таке пояснення цілком задовольнить дитину, тим більше, якщо вона знає, що мама дійсно перед появою дитини їхала до пологового будинку.
Якщо маля не ставить вам таких запитань, це зовсім не означає, що подібні речі зовсім його
не цікавлять. Швидше за все воно одержало достатню інформацію на стороні або зрозуміло, що
тема ця заборонена і запитувати нічого не можна. І в тому, і в іншому випадкові, батькам варто
бути уважними, а коли знайдеться привід для розмови на цю тему, розпочати її самим. Таким чином, по-перше, ви встановите контакт із дитиною і з’явиться надія, що надалі вона приходитиме з
розпитуваннями до вас, до того ж зрозумієте, що маля вже знає, зможете з’ясувати джерела, і в
деяких випадках відгородити його від поганого впливу.
Щоб простежити за ростом статевої інформації, батьки повинні мати перед очима
своєрідний еталон інтересів дитячої зацікавленості з питань народження дитини. Учені
класифікують запитання дітей у такий спосіб:
Від 2-3 років цікавить власне тіло, зокрема й статеві органи. При цьому з’ясовуються
розбіжності між хлопчиками і дівчатками, жінками і чоловіками.
Від 3-4 років – цікавить питання, відкіля беруться діти? Хто їх приносить? Чому в жінок
бувають такі великі животи?
Від 5-6 років – як потрапляють діти в живіт до матері, та яким чином вони відтіля виходять? Як вони там ростуть і розвиваються?
Від 6-8 років – яка роль батька в появі дітей? Чому діти бувають схожими на своїх батьків?
Чи можуть народитися діти в дітей?
Дуже важливо вміло сполучити формування здорового погляду на запитання, пов’язані зі
статтю і виховання природної і необхідної сором’язливості. Етичних норм дитина має дотримуватись завжди: їй варто знати, що є «заборонені» слова, що не можна голосно проситися в туалет, бігати роздягненим, піднімати плаття і підтягувати колготки при сторонніх. А також батьки
повинні привчити своє дитя стукати в їхню кімнату та ванну кімнату. Також батьки повинні враховувати, що дитина не повинна бути свідком їхнього інтимного життя, їм не слід розмовляти
про статеве життя, допускати які-небудь вільності.
У дитини повинна бути своя постіль. Ні в якому разі батьки не повинні брати дитину до себе в постіль, не слід занадто пестити дітей, цілувати їх у ділянці ерогенних зон (губи, сідниці,
молочні залози).
Фахівці вважають, що не тільки неправильне харчування (надлишок м’яса, гострих пряних
страв, шоколаду, тонізуючих напоїв), а й навіть перегодовування, сприяє припливові крові до
органів малого таза, зокрема й до статевих органів, викликаючи порушення, а це також може
сприяти розвиткові ранньої сексуальності.
Також батьки мають знати, що не бажано перед сном дитині читати або розповідати
«страшні» казки й історії, дозволяти дивитися збудливі телепередачі, грати в бурхливі гучні ігри,
не допускати перегляд фільмів по телевізору із сексуальними сценами. Намагаючись
заспокоїтися, щоб заснути, збуджена дитина починає смоктати палець, торкатися статевих
органів. Відчуття, яке виникло під час випадкового дотику, може здатися приємним, його захочеться повторити знову і знову.
Особливо потрібно сказати про дитячий онанізм. Він виникає не як спроба задовольнити
статеву потребу, а з інших причин. Насамперед, через нестійкість нервової системи дитини.
Нерідко схильність до онанізму виникає в тих дітей, які перенесли пологову травму. Провокуючу
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роль грає сверблячка в ділянці статевих органів, викликана гострицями, глистами, алергійним
дерматитом або навіть поганим гігієнічним доглядом, а також носінням тісних штанців, трусиків,
колготок.
Тільки поступово онанізм із мимовільної реакції перетворюється в усвідомлену спробу
одержати якісь приємні відчуття. І тоді він уже стає небезпекою, пробуджує ранню статеву хіть.
Якщо ви побачили, що ваша дитина займається онанізмом, не слід жахатися, а головне кричати на дитину, карати та малювати страшні картини майбутнього. Перше, що ви маєте зробити,
це з’ясувати причину звички і намагатися її усунути. Дуже важливий правильний гігієнічний догляд за дитиною: регулярне підмивання, застосування засобів проти попрілостей і сверблячки. Не
допускати, щоб дитина ходила вдень і спала в ночі в тісних трусиках, а прокинувшись, довго лежала у постелі. Якщо ви помітили, що вона усамітнюється, постарайтесь її увагу спрямувати в
інше русло, зайняти якою-небудь цікавою справою. В ігровій формі, не називаючи причин, пропонуйте дитині спати, поклавши руки поверх ковдри. Привчайте дитину до фізкультури, спорту
й загартовування.
Такі педагогічні заходи нерідко доводиться сполучати з лікарською терапією, спрямованою
на зміцнення нервової системи.
Сексуальне здоров’я дитини – одна з важливих сторін гармонійного розвитку особистості. І
батьки повинні знати, що про нього необхідно піклуватися з раннього дитинства.
І на закінчення хочеться порекомендувати батькам прочитати своїм малятам таку книжку:
Мейл Питер. Звідки я знайшовся? – Львів, 1993.

«Особливості розвитку хлопчиків. Хлопчик, який ти?»
Очевидно, що хлопчики та дівчата відрізняються одні
від інших.
1. Біологічно на поведінку хлопця потужно впливає
гормон – тестостерон. Саме він робить хлопців агресивними, та спонукає вигравати будь-якою ціною. Перший викид тестостерону спонукає плід розвиватися в
материнській утробі по так званій «чоловічій програмі».
Другий сильний викид тестостерону знаменує початок
підліткового віку та зміни у зовнішньому вигляді хлопця.
Цей натиск тестостерону приносить з собою відчуття сили та непереможності. Підліток відчуває,
що він може все. До 20-ти років рівень тестостерону стабілізується, але він може підвищуватися,
якщо чоловік знаходиться у зоні ризику – якщо йому чи сім‘ї загрожує небезпека, якщо він сердиться, або змагається.
2. Хлопчики та дівчата по різному бачать та чують, по різному сприймають простір та
орієнтуються в ньому, по-різному усвідомлюють все, з чим стикаються в світі.
Саме хлопцям, на відміну від дівчат, більш притаманні такі якості, як:
1. Бажання домінувати та бути агресивним.
«Мій син дуже спокійний. Він ніколи не приймає участь у бійках. Але, коли він сідає за
комп‘ютерні ігри, він нагадує скаженого…»
В багатьох чоловічих вчинках лежить імпульс –«прямо та вперед». Чоловіки кажуть –
«Я відчуваю себе, ніби я ракета, яку хтось запустив…».
Дослідження свідчать, що під час суперечок для чоловіків більш важливим є спроба оволодіти положенням, а реальний зміст бесіди їх часто цікавить в останню чергу.
Варто спрямувати природнє бажання хлопця домінувати на розвиток свідомої
відповідальності у прийнятті рішень. Розвиток його лідерських та творчих якостей буде
вкрай важливим для нього в майбутньому навчанні та справах.
Ігнорування ж цього імпульсу призведе до того, що його прагнення все одно будуть виражатися, або словесно, або через фізичне насильство.
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Підвищена агресивність хлопців може бути сигналом якихось його внутрішніх проблем, пов‘язаних можливо зі школою, друзями або власною сім‘єю.
В будь якому випадку хлопчикові необхідно безпечно для себе та для оточуючих виразити
свою агресію, а не накопичувати її в собі. Агресія, яка «не знайшла виходу», може проявитися у
хлопчика у розладах здоров‘я або у проблемній поведінці. Придивіться до свого сина – він може і
сам знайти свій безпечний шлях для виходу агресії. Психологічна напруга знижується через рухові ігри, спортивні вправи, голосні співи, навіть через побиття подушки або рвання газети. Іноді
досить буває просто зробити декілька глибоких вдихів та видихів.
Сучасні комп‘ютерні ігри можуть як зменшувати, так і підвищувати напругу. Уникнути їх,
а також телепередач та фільмів, де є забагато насильства, в сучасному світі все одно неможливо.
Хлопчиків завжди буде приваблювати зброя, військова та космічна техніка, сильні, мужні герої.
Їм дуже хочеться відчути себе могутніми та непереможними. Але, одночасно з простими «стрілялками», якими захоплюються ваші діти, спробуйте запропонувати їм стратегічні, дослідницькі
ігри, комп‘ютерні подорожі, розробку мультиплікації, цікаві навчальні програми.
Щодо сучасної кіно та теле продукції, яку щоденно споживають наші хлопчики, то вона
насправді підсилює агресивність. Американська дослідниця Джоан А. Вілкінз підрахувала, що до
14 років дитина в середньому стала свідком біля 11000 вбивств з телеекрану. Часто ідеї кіно сюжетів, перемога добра над злом, не стільки доходить до глядачів, скільки інформує про можливість та нові форми насильства. Часто після перегляду «страшних» фільмів, у дітей виникають
проблеми із засинанням, з‘являються страхи.
Тому варто розібратися в тому, що на телеекрані так захоплює вашу дитину. Уникайте фільмів, в яких занадто багато насильства. Краще знайдіть сумісну з хлопчиком справу. Договоріться з ним про кількість телепередач на день. Намагайтеся не дивитися передачі, в яких є насильство, у присутності дитини.
Надмірна активність, поспішність, хлопчиків починає проявлятися у перші шкільні роки. Не
поспішайте корити хлопчика за непосидливість та неохайність. Для більшості хлопчиків типово
шукати короткий шлях до швидкого вирішення задачі. Деяким хлопчикам надмірна акуратність
може навіть заважати у виникненні оригінальних ідей та знаходженні нестандартних рішень!
Головне – підтримайте в дитині бажання самостійно вчитися, досліджувати та робити відкриття.
2. Природнє бажання ризику.
«Я щойно забрала 10-ти річного сина з табору, і ми очікували на зупинці автобуса. Раптом
ми почули розмову двох бабусь – «Уявляєш, хлопці з табору повиривали всю суницю з городу...»
Мій син тихо сказав – «І я там був». Я була шокована. «Як ти міг? Навіщо? Ти ж коїв злочин! Вас
же могли дуже сильно покарати. Втім же я привозила тобі суницю через день!». « Так, мамо, я
знаю, але як же це було цікаво, ти не уявляєш собі...» (З розповіді однієї мами).
Розповіді дітей про власні пригоди шокують дорослих. Важко захистити сина від інших, але
ще важче захистити його від себе. Хлопці часто випробують межі можливого та того, що дозволено.
Тому найважливішим є розвиток з перших років у хлопчика почуття «свідомого ризику». Важливо, щоб він усвідомив: «Моє життя – це тільки моє життя. Тільки я відповідаю
за себе. Мої рідні підтримують мене, але все, що я роблю має бути безпечним для мого життя та здоров‘я та життя та здоров‘я інших».
Варто уникати крайнощів –«Злізай з дерева, бо впадеш, розіб‘єшся, поїдемо до лікаря...»
Реакція на такі перепони може бути різною: або протест, і дитина буде випробовувати себе
ще активніше, або, отримуючи постійно таку програму «небезпеки», виросте боязкою, пасивною
та малоуспішною.
Будьте разом з хлопчиком у його експериментах та випробуваннях. Побачивши, що син дуже цікавиться хімічними експериментами, тато облаштував у кімнаті маленьку хімічну лабораторію. Тепер вони почали проводити небезпечні досліди разом у спеціальному місці. Потреба
хлопчика була задоволена, ризик став контрольованим, і головне – батько отримав можливість
бути разом із сином у спільних справах.
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3. Короткострокові періоди, які повторюються: напруга та розслаблення.
Сашко грався з конструктором. Він змайстрував складну конструкцію. Раптом, він скрикнув і в люті розкидав деталі. А потім знов продовжував складати, немов нічого не відбулося.
Організуйте дитині спортивні ігри, змагання, фізичну роботу – це буде гарним засобом
вивести назовні потребу в напрузі та розслабленні. Але й розумова робота слугує можливістю прояву себе.
Андрія вважали лінивим, загальмованим хлопцем. Його мала активність проявлялася як в
учбовій, так і в фізичній сфері. Він часто відчував себе пригніченим. Тільки батьки знали, як багато він працює і які гарні вірші народжує його розум. Тільки, спробувавши прочитати вірші в
класі під час уроку літератури, Андрій відчув себе розумним та сильним. В нього виникло бажання проявляти себе знов і знов.
Чоловічий день регулюється циклами напруження – розслаблення: підйом-спад,
відпочинок, і знов – підйом...
Якщо чоловік не знаходить способу відчути напруження, ця потреба подавляється і може
потім вирватися в актах насильства, руйнування, або депресії, самокритиці, безнадійності.
4. Хлопчик - це покоритель простору.
“Кімната мого сина часто нагадує вулкан після виверження. Щоб гратися однією машинкою він вивалює більшість іграшок на підлогу, які лежать так, ніби він позначив цим свою
територію...”
Покоряти свій простір, захищати свою «територію», досліджувати нові території – цілком
природно для хлопчика.
Тому, не варто стримувати його пошукову та рухову активність.
Подавлена активність все одно проявиться будь-яким способом – чи то через хуліганство,
крадіжки, нервові зриви чи депресії.
Краще створіть комфортну обстановку – приберіть з дому ламкі дрібнички та зайві
громіздкі меблі.
Що ж до порядку, то, по-перше, виділіть йому його власний куток, шафу, або цілу кімнату.
По - друге, дозвольте йому гратися так, як він хоче. Але поставте декілька умов:
«Не псувати меблі та речі, після гри – прибрати. Іграшки поставити на місце. Плями
від фарби – не біда, але їх треба витерти».
Взагалі, діти розуміють та виконують правила, які мають бути конкретними та неважкими.
І коли дитина виконала правило, добре було б це відмітити – «Я бачу, ти вже прибрав».
Враховуйте вік дитини:
Хлопчик, приблизно до шести років, потребує спокійного і терплячого керування - як правильно прибрати, скласти одяг, помитися, бути охайним.
Уникайте критики: «Дивись, який ти брудний, інші діти набагато охайніші за тебе!». Щоб
ваша дитина, поламавши раптово іграшку, не закричала у відчаї: «Ех, я! Мені треба жити тільки в
сараї!».
Більш старші діти вже спроможні розуміти та виконувати сімейні правила, особливо, коли
вони вироблені спільно з хлопчиком. Будьте тверді в тому, що, коли ви прийшли з роботи, гучна
музика має бути вимкнена, хоча ви і розумієте любов сина до репу. Або, що ви поважаєте його
право мати свій власний порядок в його кімнаті, але речі з вашої кімнати, – ваші власні речі, мають бути недоторканими без вашого дозволу. Дорослий хлопець може разом з вами планувати
сімейний бюджет. Тоді ви ніколи не опинитесь під тиском, що вам необхідно викласти всю заробітню платню цього місяця за модні бриджі.
Для задоволення природньої тяги до дослідництва, підберіть разом з хлопчиком туристичний чи іншій гурток. Тоді вам не прийдеться нервувати з приводу пізніх повернень сина з прогулянок.
Перемог хлопчик може добиватися в будь-яких справах, починаючи зі спортивного
майданчика, конструкторських, технічних, садівничих та інших занять.
Досвід успіху є вкрай необхідним для хлопчика будь - якого віку, його самооцінка залежить
від його досягнень. Ніщо так не бентежить хлопчика, як ігнорування його зусиль, та вказівки на
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недоліки! Постійне акцентування на поразках призведе до того, що хлопчик буде боятися робити
взагалі що-завгодно.
«Євген відповідав за годування рибок. Коли він підріс, він навчився чистити акваріум,
міняти воду, робити вдалий дизайн водоростів. Але раптом, акваріум доручили доглядати молодшому брату. Євген мав тепер нове доручення – виносити сміття. Мама не прислухалась до
нього, що нове доручення йому не до вподоби. Почалася сувора боротьба з мамою. Хлопчик
втратив інтерес до домашніх справ»
Враховуйте, що дитина найкраще впорається зі справою, яка для неї є цікавою та значущою.
Хлопчикові вкрай необхідна ваша постійна позитивна увага до:
його почуттів, його думок, до того, що він робить, до того, що він зробив.
Увага не означає тотального контролю за хлопчиком, бо контроль може перерости в насильство.
Увага – це ненасильницький спосіб підтримки та поваги до дитини, спосіб сказати їй:
«Так! Ти, твої заняття є цінністю для нас». Таке посилання є основою для формування у
хлопчика високої самооцінки, відчуття власної гідності, впевненості у своїх силах.
Батьки і хлопці.
Особливості взаємовідносин
Коли народжується хлопчик, він одержує від матері молоко життя та тепло її тіла. Бути поруч з нею – насолода, без неї – смерть. Він та вона – єдине ціле. Саме з неї починається формування його емоційного життя, способів спілкування з іншими, взагалі погляд на світ. Завдання
батька - оберігати цей зв‘язок між матір‘ю та сином та приєднатися до них. Це дуже важливо, коли батько підтримує маму та дитину під час пологів, допомагає доглядати дитину вдень та вночі, але в цей період увага та присутність матері – найголовніше в житті маленького хлопчика.
Вже після першого року життя хлопчик спрямовується до світу батька. Він починає копіювати його, різними способами привертає увагу батька до себе. Авторитет батька все укріплюється, а ось мамин поступово може ставитися під сумнів. Хлопчик – підліток легко роздратовується
на матір («Як це можна не розуміти, що я сам прекрасно можу прийти зі школи?»). Сварки з матір‘ю все частішають, доки батько не візьме активну участь у житті сина, навіть якщо мати розлучена та має свої причини не спілкуватися з батьком дитини.
Спортивні ігри, домашні справи, покупки, просто ігри, навчання, походи, екскурсії,
навіть сумісне миття машини, спроможні з‘єднати батька та сина.
Хлопці очікують схвалення з боку батька.
Підтримка батька дає відчуття власної цінності хлопцю, а будь яке негативне зауваження
може залишитися в душі хлопчика на все життя.
«Я клявся собі, що ніколи не буду надовго від‘їжджати з дому, як мій батько. Більшу частину життя я провів з матір‘ю та братами, та відчував себе дуже самотнім. Я не знаю чому,
але й моя робота пов‘язана з частими та тривалими поїздками за кордон. Причому я не в змозі
взяти свою сім‘ю з собою. Кожного разу я запевняю себе, що ця моя подорож без сім‘ї – остання, але життя бере своє. Я залишився самотнім, і мій син, нажаль, самотній теж.»
Якщо батько – жорстокий, покинув сім‘ю або б‘є та ображає матір, якщо він є алкогольно
або наркозалежним, цілком вірогідно, що й син наслідує його прикладу.
Саме від батька хлопець дізнається про те, як впливати на світ, змінювати його, як досягати
успіху, що це взагалі означає – бути чоловіком. Навички самодисципліни та організованості хлопчик отримує саме від нього.
Буває, що в хлопчика немає батька. В цьому разі мати повинна знайти для нього можливість спілкуватися з чоловіками, яким вона довіряє. Це може бути дідусь, дядько, вчитель, тренер, вихователь. Саме вони продемонструють хлопчику модель «мужності», допоможуть увійти
у чоловіче життя та комфортно відчувати себе в світі.
Якщо дитина отримує увагу від батьків та значущих осіб, якщо її поважають та цінують, в
неї розвивається почуття безпеки. Це почуття є базою для подальших успіхів та досягнень. Саме
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та дитина, яка не відчуває себе у безпеці, скоріше за все буде брехати, соромитися, чи навпаки,
буде задирливою, або може бути замкнутою та боязкою.
Хлопчик у майбутньому може стати чоловіком та батьком.
Саме у дитинстві, на моделі взаємовідносин з власними батьком та мамою, він сформує модель відносин зі своєю майбутньою жінкою та дітьми.
Через стосунки з іншими людьми у хлопця проявляться набуті вдома вміння домовлятися, вирішувати конфлікти, розподіляти обов‘язки.
Повноцінні стосунки з дитиною, правильне її виховання базуються на усвідомленні
вихователями того, що :
1. Хлопчик – це людина, яка має рівні права з іншими в вашому домі, школі, суспільстві взагалі.
Дуже важко дитині поважати та дотримуватися прав інших, якщо її права ігноруються, якщо не задовольняються її основні потреби, якщо над нею коїться насильство.
Кожен хлопчик, зрозуміло, відчуває, що він відрізняється від дівчинки. Але кожен хлопчик,
з вашою допомогою, повинен знати – що чоловіки та жінки, дівчата та хлопці – це рівноправні
партнери. Що цікаве, повноцінне життя можливо тільки при рівній співпраці та співіснуванні рівних людей - чоловіків та жінок.
2. Він має право на почуття та емоції.
Він, як і всі люди, має право плакати, сміятися, радіти, сумувати, злитися, боятися, гніватися, любити та ненавидіти.
Але він повинен виражати себе так, щоб ніхто не зміг злякатися та образитися на нього.
Ніхто, ні батьки, ні інші люди, не мають права перетинати його психологічні кордони,
але і він не має права перетинати кордони інших.
3. Він має право відчувати комфорт від спілкування з вами вже сьогодні.
Не варто постійно соромити та критикувати хлопчика. Слова «Потім ти за це мені спасибі скажеш» ніколи себе не виправдовують. Задоволення від вашого тепла та підтримки, без критики та звинувачень він має право отримати від вас вже зараз.
4. Він має право бути вислуханим та отримати відповіді на всі його запитання та турботи.
Щирість, довіра, співпраця народжуються тільки там, де є місце співчуттю та розумінню.
4. Він має право на помилки.
В самих непривабливих випадках дайте дитині зрозуміти – ви поруч з нею, та допомагаєте
їй вибратися зі складної ситуації. Тільки тоді ви збережете довіру хлопчика та допоможете йому
долати складнощі.
Взагалі хлопці різного віку по різному можуть оцінювати ступінь наслідків своїх вчинків.
«Одного разу ми з чотирирічним сином потрапити до супермаркету. На виході до нас підійшов охоронець. «Хлопчику, покажи, що в тебе у кишені», – сказав він. Мій син неохоче вивернув кишеню – на підлогу посипалися цукерки. Я оніміла. Я була зайнята покупками та не слідкувала за сином. Більш за все мене вразило те, що дитина була дуже сильно незадоволеною. Мій
син не злякався. Не відчував себе винуватим. Він образився на охоронця, що той лишив його задоволення».
Відреагувати на такий випадок крадіжки треба. Ні в якому разі не можна звинувачувати малюка «Як ти міг, ти вкрав, ти злодій!». Краще конкретно сказати йому: «Ти взяв те, що тобі не
належить. Ти цього не знав, але тепер знай – не твої речі без дозволу брати не можна. За все, що
ми беремо в супермаркеті, ми повинні заплатити гроші. Це – таке правило! Порушення правила
призведе до покарання»
Хлопці з 8 до 12 років, на відміну від маленьких, мають досить добре розвинене почуття часу та простору. Вони готові розуміти, які наслідки викликає їхня поведінка для інших та для них
самих.
Наприкінці року Дмитро приніс дуже низький бал з історії. Інші оцінки теж були невисокі.
Тато чекав на сина, щоб піти по подарунок на честь закінчення учбового року. «Чого ж ти роз64

дягаєшся, пішли зараз», «Та, який подарунок може бути після такого результату...» – відповів
син, та залишився вдома.
Хлопчики готові відповідати за свої вчинки. Але ж покарання має бути відповідним. Часто
буває, що те, що ми вважаємо за проступок, насправді просто не може бути виконане дитиною
через її індивідуальні чи вікові особливості.
Так, не покладайтеся на шестирічну дитину як на неньку немовляти. Нагодувати чи поколисати його вона ще в змозі, а ось замінити маму на пів дня, ні – це може бути навіть небезпечно для малечі.
Іноді, враховуючи вік, варто переглянути кількість обмежень для дитини.
Так, якщо в дев‘ять років ваш син повинен був прямо після закінчення уроків, не затримуючись, прийти додому, то в тринадцять він вже може зайти до друга, але обов‘язково повинен
потелефонувати вам звідти.
Але ж знайте, якщо хлопчик спіймає дорослих на не пунктуальності, лицемірстві, брехні,
він відчує себе зрадженим, його довіра до нас, як до дорослих, втратиться.
5. Він має право на вашу допомогу у розвитку його самостійності, інтересів та особливостей.
Буває, що одинока мати навіює підростаючому хлопчику – ти слабкий, маленький, нерозумний. В результаті виростає або помисливий та інфантильний синок, який експлуатує мамину
любов, або грубістю та надмірною агресивністю буде доказувати їй свою силу та мужність.
Інколи сильні, мужні батьки заохочують хлопців займатися тільки агресивними видами
спорту, технічними іграшками та логічними іграми.
Ніколи не можна висміювати хлопчика, коли він надасть тимчасову перевагу лялькам, вишиванню, плетенню, іграм у «сім‘ю» та «доктора».
Артистична, літературно-обдарована дитина буде страждати, коли батьки, використовуючи
свій авторитет, будуть вважати її захоплення недостойними, і загубить себе взагалі, якщо вибере
професію, далеку від її здібностей.
Пам‘ятайте! Основною турботою батьків є створення сприятливих умов для дитячого розумового, емоційного та духовного розвитку.
Саме про це писала відомий американський психолог, фахівець з консультування сімей
В.Сатір у книзі «Як будувати себе та свою сім‘ю».
Батьки, спитайте себе:
Чи цікаво та приємно бути членом вашої сім‘ї, а саме, вашим сином?
Чи відчуваєте ви, що живете з другом, якого ви поважаєте та любите, та який поважає
та любить вас?
Зараз прийнято говорити, що ми живемо у важкі часи. Так, сучасне життя додало в деякі
сім‘ї болю та проблем. Але, було б насправді набагато легше жити, вирощувати дітей, якщо б ми
менше говорили би про безпорядки в Україні, а більше турбувалися про порядок у власній сім‘ї.
Бо саме з сім‘ї має починатися партнерство: взаємоповага, терпимість, взаємодопомога.
Іноді буває, що хлопчик який відчув всі тяготи життя – бідність та труднощі – виростає і
стає добрим сім‘янином, вирощує прекрасних дітей.
Іноді буває, що хлопчик, який отримав все найкраще, відвертається від інших в скрутну для
них хвилину, не спроможний підтримувати добрі стосунки зі світом.
На все це є безліч причин – фізіологія, психологія, виховання, навчання.
Але є ще й сила чоловічої душі. Це так званий «внутрішній голос», інтуїція, чесність хлопчика перед собою.
Ми знаємо, як важко розібратися в собі, усвідомити потік почуттів, який може захлинути.
Але ми повинні почати з себе. Без цього ми не зможемо навчити хлопчика прислухатися до себе
та розуміти самого себе якнайкраще. І коли ви навчите його цьому, скоріше за все, він наважиться ризикувати та будувати своє життя так, щоб отримати від нього задоволення та залишити
про себе добру пам‘ять.
*(Використані матеріали книги Дона та Джоан Еліумів “Виховання сина”)
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Татове виховання
Для тат поява малюка – подія грандіозна та дуже відповідальна. Адже природа їм практично
не допомагає. Тому « батьківський інстинкт» доводиться напрацьовувати самостійно. Це не завжди легко, але надзвичайно важливо!
Давно доведено, та й зрозуміло без усіляких доведень, що для нормального розвитку дитини
необхідна гармонія. Особлива атмосфера, в якій вона буде почуватися затишно і комфортно, а
головне – у безпеці. Ці умови мають створити батьки: тато й мама. Тато – сила, вимогливість,
впевненість і захист. Мама – ніжність, ласка, турбота і безумовна любов. Батьки разом – кокон, в
якому буде «дозрівати» малюк. Адже людське дитинча – одне з найнепристосованіших малюків у
природі. Без турботи дорослих йому не вижити. Звісно, понад усе він потребує уваги матусі. Хоча б тому, що з нею він провів дев’ять місяців свого життя, її голос, запах, биття серця для малюка знайомі і близькі. Хоча… тата він також міг чути і навіть відчувати. Не так, як маму. Трохи
по-іншому, але міг. Коли татусь гладив мамин животик, турбувався про неї, шепотів лагідні слова, і… чом би й ні, співав пісеньки.
Особливості татового виховання
Мама любить за те, що ти є. тато – за те, який ти є. це основна відмінність між батьками.
Тому тато – важливий стимул для розвитку малюка. Адже він повинен постаратися, щоб заслужити його повагу і любов. Оцінка тата інколи важливіша за мамину. Татам слід навчитися користуватися цим інструментом. Краще ставити посильні завдання, підтримувати та спрямовувати,
вчитися розуміти потреби дитини. Не примушувати робити те, чого вона категорично не хоче.

Перед Вами перелік конкретних справ, які можна довірити дитині, і не тільки дівчинці, як це
найчастіше прийнято, а й хлопчикові. Відзначте знаком "+", які з названих справ виконує Ваша
донька чи Ваш син?
1. Поливає квіти.
2. Витирає пил на підвіконнях та полицях для іграшок.
3. Допомагає наводити порядок (прибирати свої розкидані речі).
4. Приносить батькам домашнє взуття.
5. Відповідає за книжкову полицю або шафу і підтримує на них лад.
6. Приносить газети з поштової скриньки.
7. Годує кошеня чи цуценя (рибок, пташок).
8. Допомагає робити повне прибирання в окремій кімнаті або в окремих частинах кімнати.
9. Пришиває на своїй сукні або сорочці відірваний гудзик.
10. Чистить свою сукню або одяг молодшого брата чи сестри, або одного з батьків.
11. Миє своє взуття.
12. Піклується про прикрашання кімнати (своїми виробами, малюнками, портретами,
репродукціями).
13. Якщо є город чи квітник, відповідає за певний його участок як у плані посіву, так і догляду за
ним і збору плодів.
14. Якщо в квартирі є телефон, перший відповідає на дзвінок і ввічливо відповідає.
15. Допомагає матері або батьку, старшій сестрі (старшому брату) в їх господарських справах.
16. Допомагає при приготуванні їжі (нарізати відварні овочі, насипати певну кількість борошна,
крупи та тощо).
17. Не забуває вітати своїх рідних і близьких з днем народження або іншими святами подарунками, виготовленими своїми руками.
18. Щоранку самостійно застеляє своє ліжко.
19. Посидить поряд з бабусею (або дідусем), якщо вони захворіли або погано себе почувають.
20. Підтримує порядок на полиці з відеокасетами, дисками тощо.
Всього-на-всього домашні доручення. А яке за ними бачиться життя! Більшість завдань годиться
для наших хлопців. Виявляється не так вже й мало для них справ і сьогодні в міській квартирі.
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Заняття із статевого виховання (середня група).
Тема: «Хлопчики і дівчатка: два різних світи».
Мета. Закріпити знання дітей про те, що кожен живий організм породжує подібних собі. Спрямувати увагу дітей на те, що дітей народжує мама у пологовому будинку. Продовжувати формувати у вихованців валеологічно – статеву свідомість, реалістичне розуміння статевої диференціації ( люди поділяються на чоловіків і жінок, відрізняються один від одного статевими органами, ім’ям, одягом, захопленням, вдачею, віком, професіями тощо). Формувати правильне розуміння ролі чоловіка і ролі жінки у суспільстві. Розширити знання дітей про сім’ю, її склад, взаємини в сім’ї. Підвести дітей до усвідомлення того, що у кожного члена сім’ї, навіть, у маленьких дітей, є власні обов’язки. Розвивати уявлення про себе та інших людей, мовлення, пізнавальні
можливості. Задовольнити дитячу допитливість. Виховувати самоповагу, делікатність, довіру,
відвертість, позитивне ставлення до обох статей.
Обладнання: аудіо запис;
Демонстраційний: ляльки (хлопчик, дівчинка), зображення професій; зображення вагітної жінки,
немовля з пуповиною.
роздатковий м-л: силуети дівчинки, хлопчика, одягу; іграшки для хлопчиків і дівчаток, членів родини різного віку; картки моделей родини, обов’язки дорослих в родині, обов’язки дитини; фішки.

(Діти під музику заходять до групи, стають у ряди обличчям до гостей)
Вихователь. Діти, гляньте, скільки гостей до нас завітало. Давайте привітаємось до них і
подаруємо свої посмішки.
Діти. Ми дуже раді вас бачити. (пропоную дітям встати в коло)
Вихователь. І вам, добрий день, мої хороші, хлопчики й дівчата, радо із весною хочу вас вітати!
Бо весна усе пробуджує і родить, ростить, ліліє, до тепла веде… С першими сонячними промінцями з’являться на світ квіти і різні рослини, пташенята, кошенята, рибки, комахи… Я сказала
«з’являться», а ви поясніть яким чином? Можливо за допомогою чарівної палички? (НІ)
Вихователь. Із чого виростають квіти? (із насіннячка).
А якщо в мене є насіння квітів ромашки, чи виросте у мене за моїм бажанням береза? ( ні, бо у
кожної рослини – своє насіннячко. А з насіннячка - мами може вирости тільки рослинкадитинка, схожа на свою маму. )
Рослини з’являються на світ з насіння. А як з’являються на світ рибки? (Рибка-мама відкладає
у затишному містечку ікру. Ікра – це маленькі кульки-насіннячка, усередині кожної ікринки
росте маленька рибка. Коли кульки лопаються, на світ з’являються мальки – рибчини дітки.)
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Незабаром птахи веселим щебетом звеселятимуть нас і рятуватимуть дерева від комах – шкідників… А чи знаєте ви, як птахи народжуються на світ? ( Птахи вилуплюються із яйця. Мамапташка відкладає яйця, і потім довго сидить і гріє їх своїм теплом. Усередині кожного яйця починає рости малюк-пташеня. Тоді малюк дзьобиком розбиває шкарлупочку яйця і виходить до мами)
А звідки беруться тварини? Чи знаєте ви, як з’являються на світ, наприклад, кошенята і цуценята, зайченята, ведмежата, телята? ( Малюки ростуть усередині мами, там їм тепло і зручно.
Кожна мама народжує своїх малюків. Мама-кішка і мама-собака годують своїх малюків молочком. Мами тваринок звуться – самицями, а тати – самцями)
Чи знаєте ви, як з’являються на світ хлопчики і дівчатка?
Можливо, діти народжуються на світ з маленьких ікринок? Як рибки? (НІ)
А може діти вилуплюються як пташки з яєць? (НІ) А може малюків приносить лелека? (НІ)
А може, малята продаються у магазині? (НІ) Може, синочок або донечка – це новорічний подарунок, який Дід Мороз кладе під ялинку? (НІ) Можливо, дітей знаходять у капусті? (НІ)
Ну звісно НІ. Ці відповіді придумали дорослі для маленьких дітей. А ви вже великі і знаєте, що
це не так. А як? (Маленькі діти народжуються у своїх мами й тата. Малюк починає рости у
мами в животі і народжується у пологовому будинку)
Вірно. І це Велика радість для родини. Батьки народжують дитину, щоб любити її і ростити,
щоб піклуватися про неї і виростити її доброю та розумною. Кожен із вас – це здійснена мрія
ваших батьків! Бо ще задовго до того, як ви народилися, тата і мами мріяли про вас, думали і вже
любили особливою любов’ю, більш за все на світі. ІЛЮСТРАЦІЇ Всі дев’ять місяців усередині
мами малюку було затишно. Він харчувався і дихав через цю трубочку, яка називається пуповина. Коли дитина народилася, вона сама дихатиме і сама їсть, тому пуповина їй більше не потрібна. Лікарі акуратно перерізують пуповину і зав’язують її. Якщо ви подивитеся на свій животик, то побачите, що у кожного з вас теж є пупок. Це все, що залишилося від трубки − пуповини. Скажіть, а можуть діти народитися у дітей? (НІ. Діти народжуються у дорослих людей)
 фонограма плачу дитини.
Чуєте, діти, Ось так кричить людина, яка нещодавно народилася. Ви всі теж так кричали.
(Заношу колиску з немовлятами)
У цих діточок є тато і мама. Вони дозволили мені не надовго взяти малюків до нашого садочка.
Подивіться, які вони гарнесенькі. Схожі між собою. Що у них однакове? (голова, ручки, ніжки,
тулуб). А чим ці малюки відрізняються?( статевими органами). Так. У хлопчиків статеві органи
зовнішні (це ті органи, які можна побачити зовні і називаються вони пеніс). У дівчаток – внутрішні статеві органи. Розташовані всередині людського тіла, тому ми не можемо їх побачити. І називаються – піхва.)
Так люди поділяються на чоловіків і жінок, а діти – на хлопчиків і дівчаток. Кожна людина носить ім’я, яким її назвуть. Ім’я – це слово, з яким людина не розлучається ніколи.. У кожного із
нас найкраще ім’я. А яким іменем можна назвати цього хлопчика? (чоловічі імена).
А тепер давайте вигадаємо ім’я для дівчинки. (жіночі імена).
Чоловіки і жінки, хлопчики і дівчатка відрізняються один від одного і за вдачею.
Якими бувають хлопчики, чоловіки? (сміливими, сильними, міцними, здоровими).
А якими бувають дівчатка, жінки? (красиві, ніжні, турботливі, добрі)
Обидві статі чоловіча і жіноча однаково важливі. Адже якби не було чоловіків, то хіба були б такі
гарні зведені міста та селища, прокладені залізниці, збудовані кораблі. А якби не було жінок хіба
виросли б такі прекрасні квіти, які прикрашають світ, чи з’явився б затишок в оселі, смачненький
обід?
Я поспішу повернути малюків до мами і тата, бо їм настав час поїсти, поспати.
Віддати колиску няні. Діти сідають на стільчики.
Родина – це одна з найважливіших речей у світі. Більшість дітей живуть разом зі своєю родиною.
Але родини бувають різні. Діти живуть з батьками, які одружені, а іноді й ні. Є пари, які після певного часу розлучаються і тоді діти живуть або з мамою, або з татом. Діти можуть жити зі своїми
бабусею та дідусем. Якісь родини можуть бути дуже маленькими, наприклад мати й син. Інші, на75

впаки, дуже великими: батьки, багато дітей, бабусі та дідусі. Існують різні родини, але всі вони
дуже схожі тим, що батьки піклуються про своїх дітей, тому що люблять їх.
На цьому столі є різні зображення родин. Роздивіться картинки, поміркуйте з ким ви живете і
оберіть відповідну картку.
Д/г « Обери модель родини» (діти обирають картку і озвучують її).
Граючи у різні ігри, дитина готується до дорослого життя. Уявляє себе майстром. Майстер – це
людина, яка вміє щось робити добре. Такі люди прикрашають наше життя. Добре, коли кожен із
вас може сказати про себе: « Я – вмілий, старанний, самостійний». Професії також можна поділити на такі, які більше притаманні жінкам, або тільки чоловікам. А є такі, які опановують і мужні
чоловіки, і тендітні жінки. Прошу вас визначити кому належить займатися певною справою.
Д/г «Професії» (зображення чоловіка і жінки, професій. Дитина називає професію і відносить
картинку до жінки або до чоловіка. 20 шт. (художниця, клоун, гімнастка, перукарка, космонавт, швачка, моряк, пожежник, продавець, міліціонер, вихователь, двірник, праля, вчитель, лікар)
А зараз прошу відгадати загадки. У них грають рими у піжмурки.
 Люблять всі вони смачненьке, одягти платтячко гарненьке.
Щебечуть цілий день, мов горобчики, відгадайте, хто вони…. (ні, не хлопчики, а дівчатка)
 Бігати, стрибати, пустувати, щось із татом будувати.
У «войнушку» пограти дуже люблять … ( хлопчики)
По зовнішньому вигляду можна багато розповісти про людину.
ІЛЮСТРАЦІЯ ХЛОПЧИКА І ДІВЧИНКИ.
Зверніть увагу на ілюстрацію в моїй руці. Що можна розказати про цього хлопчика?
Дитина. Хлопчик цей – спортсмен чудовий, завжди сильний і бадьорий.
Вміло він м’яча ганяє, швидко бігає, стрибає.
Вийде він на стадіон – кажуть: «Справжній чемпіон!»
А що можна сказати дивлячись на цю дівчинку?
Дитина. Дівчинка ця рано встала, своє ліжечко прибрала,
Сонцю ясному всміхнулась, вмилася та одягнулась.
Причесала чепурушка свої кучері за вушка.
І охайна та чистенька вийшла у садок раненько.

Чоловіки і жінки по-різному вдягаються, мають різні захоплення.
Пропоную дівчаткам підібрати одяг для дітей різної статі.
Д / гра « Обери одяг». На столах є зразки різного одягу.
А тим часом, хлопчики оберуть для наших малюків (хлопчику і дівчинці) іграшки-подарунки.
Д/г «Іграшки для хлопчика, іграшки для дівчинки».
Любі діти. Чоловіки – опора сім’ї . На їх плечі лягає найважливіша, найвідповідальніша праця.
чоловік повинен бути сильним і дужим. А на жінку покладена найважливіша у світі місія - продовження людського роду. Від жінки залежить, чи буде оселя затишна, а діти добре доглянуті. І щоб
так добре було у наших родинах, тато і мама виконують різну роботу по господарству.
Будь ласка на блакитній картці коричневими фішками позначте, що робить мама вдома, а зеленими – тато.
Д/гра « Обов’язки родини»
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Всі ми дружно живемо, піклуємося один про одного. Ви теж повинні піклуватися про своїх
близьких, допомагати їм у міру своїх сил. Розгляньте малюнки на зеленій картці і квадратними
фішками познач ті обов’язки, які ти виконуєш вдома.
Д/г « Як ти допомагаєш вдома?»
По виразу обличчя людини ми можемо з’ясувати її настрій. А з яким настроєм допомагаєте
вдома ви?
Уявіть ситуацію. Мама гукає вас: 2Синочок прибери будь ласка посуд зі столу».
А що відповість Синочок ( « З радістю!»)
Донечко, склади будь ласка речі в шафу. (з радістю)
Дитина. Сів мій тато до стола. Я вечерю подала. Засміявсь татусь до мене: АХ, хазяєчка мала!
Працьовита в нас сім’я, отака росту і я. Недаремно каже мама: Помічниця ж ти моя!
Дитина. Ми мужчини - тато й я. І робота в нас своя: Ремонтуємо замки, забиваємо гвіздки.
Тук, тук, тук молоток -і забили ми гвіздок.
Ми мужчини тато й я. І робота в нас своя: Допоможем мамі ми, посуд змиємо самі.
От Ми які з татом вдвох помічники!
Родина, діти, це ми, наші батьки, бабусі, дідусі., братики та сестрички. Візьміть у руки зображення членів родини і викладіть від лівої руки від найстаршого до найменшого члена родини.
Д/г « Виклади родину за віком»
Назвіть найстарших за віком. (бабуся, дідусь)
Тепер назвіть молодших за них. (тато, мама)
А хто в родині найменші? (хлопчик, дівчинка)
Назвіть, будь ласка тих, хто є чоловічої статі. (дід, тато, хлопчик)
Хто у вашій родині має жіночу стать? (бабуся, мама, доня)
Хто ти для мами з татом? (синочок, донечка)
Хто ти для бабусі і дідуся? ( онук, онучка).
А тепер прошу вас вийти на килим . праворуч від мене нехай стануть дівчатка, а ліворуч хлопчики.. Я вам загадаю останню загадку на сьогодні про найважливішу людину на Землі.
Ця людина - поки що дитина, але вона дуже добра і хороша дитина, завжди намагається допомогти іншим, дуже старанна в різних справах. Вона завжди радіє, коли може бути корисною і потрібною для мами, тата, мене і своїх друзів.
Як ви гадаєте, хто ця дитина? Назвіть ім’я цієї дитини. (діти називають себе)
Так. Ви найважливіші і прекрасні. Я вас дуже люблю. Ви – скарб України.
Пісня «Діти України».

77

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ У РОБОТІ З ДІТЬМИ

78

79

80

Дівчачі турботи
У дівчат волосся море,
Це ж справжнісінькеє горе!
Добре, що не дбаю я,
Як там зачіска моя.
Ось було б що доглядати,
Довго мити і чесати,
В коси заплітати стрічки
І чіпляти фенечки.

Пильнувать зрання до ночі,
Щоб воно не лізло в очі,
Там зчепити, тут сколоти…
Тільки клопіт і турботи.
«Краби», гелі, лаки-спреї,
Бігуді і гребінці…
Хлопці ж чухнуть п’ятірнею –
І готово! Молодці!
Б.Квашньов

Дивна схожість
Кажуть, я на маму схожа:
Ніс, волосся, очі, може,
Коли стану старша й вища,
Буду навіть красивіша.
Ой, не можу я чекати,
Поки виросту, як мати.
З каблуками дуже просто
Миттю стану я доросла.

Очі – чорним. Збоку пасмо,
На губах помади рясно,
Всі браслети, всі намиста,
В руки – сумочка барвиста.
Мама бачить і сміється:
«Як тобі таке вдається?
Ніби й донька, тільки я
Вже не певна, що моя».
Б.Квашньов

Сонечко й Хмаринка
Були собі у матінки дві дочки – дві сестрички.
В обох носи кирпатенькі, в обох рожеві щічки.
Завжди в усім однакові були обидві дочки.
В обох спіднички макові, вишивані сорочки.
У кожної у донечки однакові хустинки:
І в першої – у Тонечки, І в другої – Маринки.
Жили вони у матінки, все бавились, гуляли,
Лягали разом спатоньки І разом уставали.
Чистенько умивалися, вичищували зубки,
У тазику купалися – Ой, купки та ще й хлюпки!
Була нітрошки Тонечка не більша від Маринки.
Обидві до віконечка підходили навшпиньки.
Обом у дві долонечки давали всі гостинці,
І що було для Тонечки, те саме і Маринці.
Подружки під віконечком
Сестриць гукають дзвінко...
Та от котра з них Тонечка? Котра із них Маринка?
Однакові дві донечки та є одна відмінка:
Всміхається все Тонечка, все хмуриться Маринка.
От в руки візьмуть вінички І ну мести по хаті!
Танцюють у проміннячку смітинки волохаті.
Регоче Тоня-дівонька, піймать смітинку хоче.
Маринка хмурить брівоньки та віями мигоче.
У дощ іти на вулицю

Їх не пускає мама.
Та Тоня й тут не журиться –
Всміхається так само
Гукає Тоня: –Здорово!
Цукерки нам купили!–
Маринка хилить голову
І кривиться щосили.
Сьогодні дрібно ніжками
І перша й друга дочка
Зеленими доріжками
Пішли до дитсадочка.
Сміялась радо Тонечка
(метлялась в неї кіска),
ще й плескала в долонечки,
стрибала, наче кізка.
Маринка ніби лякана,
В куточку тихо гнулась,
Хоч, правда, і не плакала,
Але й не посміхнулась.
Тепер їх звуть – не Тонечка
І – ні ж бо! – не Маринка,
Веселу доню – Сонечко,
Похмурливу – Хмаринка.
В.Бичко

Оленко маленька, чому ти раденька?
-Бо в мене весела рідня.
-Чому в тебе очі такі голубенькі?
-На небо дивлюся щодня.
-Чому це у квітах у тебе сукенка?
-В квітник я ходжу по росі.

Оленка маленька
-Розумна Оленко, чому ж ти маленька?
-Тому я маленька, що звуся Оленка,
Оленки маленькі усі...

П. Воронько
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Наша доня чепурна
Ой чук-чуки, чуки-на! Наша доня чепурна.
В неї на голівці жовті чорнобривці,
І віночок з конюшини, Іі намисто із шипшини,

І листок квасольки, наче парасолька,
І широкий лопушок, мов зелений фартушок.
Н.Забіла

Таня
Це ж чому завжди у Тані щічки свіжі і рум’яні?
А тому, що Таня наша Їсть і борщ. І хліб і кашу.
М.Познанська

Я навчився умиватись, одягатись, узуватись.
А Оленка ще мала – її мама одягла.
П. Воронько
Маленька господиня
Хоч на зріст я ще маленька,
Я матусі помагаю: пил із меблів витираю.
В мене кіска ще тоненька,
А як вариться обід, підготую все, як слід:
Та робити дещо вмію – ось тарілочку помию,
Принесу з комори мамі капустину з бурячками.
Ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю.
А я к прийде із заводу тато мій, поставлю воду,
Всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь.
Мило й щіточку подам, ну а вмиється він сам.
О.Журлива
Вчуся у бабусі
Зранку і до ночі трудиться бабуся.
Застелю я ліжко, підмету підлогу,
В неї я охоче працювати вчуся.
Килимок-доріжку покладу під ноги.
Я бабусю прошу: хоч на півгодини
Я сама усюди пил повитираю,
Хай моя хороша ляже, відпочине.
Квітів не забуду принести із гаю.
Годі їй, старенькій, мити, підмітати,
Вже, як і годиться, все зробить я зможу,
Я сама швиденько приберу кімнати.
Я ж бо трудівниця, на бабусю схожа.
В.Гродська
Мамині діти
У різних куточках великого світу
Дідусь і бабуся згадають про маму.
Всі люди Землі – то є мамині діти.
Людина від мами на світі з’явилась,
У мами є мама, у тата так само,
І мама найперша від мами родилась.
Кажуть всі про мене
Кажуть всі про мене – схожа я на маму: усмішка
весела, личенько рум’яне,
Не виджу без діла, всім допомагаю. Так мене матуся доброго навчає.
О.Роговенко
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