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ფიზიკური განვითარება

0-3 თვემდე

3-6 თვემდე

6-9 თვემდე

მუცელზე წოლისას ბავშვი იწყებს თავის აწევას და 
დაჭერას  ჯერ რამდენიმე წამით, შემდეგ კი უფრო 
ხანგრძლივად.
ზურგზე წოლისას თავს ორივე მხარეს ატრიალებს, თავს 
აბრუნებს, რათა მისწვდეს  რძის ბოთლს ან დედის მკერდს. 
ებღაუჭება თითს ან საგნებს, რომელსაც ხელში ჩავუდებთ.

ბავშვი ხელში იჭერს სხვადასხვა საგანს და სინჯავს 
მათ თითებით, ხელებით და პირით. სხვისი დახმარებით 
შეუძლია, დაჯდეს და დაიჭიროს თავი, იწევა, რომ დაინახოს 
ის საგანი, რომელიც აინტერესებს.
ტრიალდება მუცლიდან ზურგზე და პირიქით. ხელებზე 
და მუხლებზე დამდგარი იწყებს რწევას, ემზადება 
ხოხვისთვის.

საჩვენებელი თითისა  და დანარჩენი თითების 
დახმარებით ბავშვს შეუძლია ნივთის ჭერა. შეუძლია ჯდომა 
დამოუკიდებლად. შეუძლია ხოხვა, ზოგ შემთხვევაში კი 
დასადგომად ავეჯზე დაყრდნობა.
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9-12 თვემდე

ბავშვი სწავლობს თავისებურ ხოხვას. ხოხავს მუხლებით, 
მუცლით, გვერდულად ან საჯდომით. უფროსზე ან 
ავეჯზე დაყრდნობით იწყებს სიარულს, ზოგი ამას  
დამოუკიდებლადაც ცდილობს.

•• ბავშვი ხშირად დააწვინეთ მუცელზე    
 და მიეცით საშუალება, თავი ასწიოს.    
 ამისთვის შეგიძლიათ, წინ დაუდოთ   
 სათამაშო ჟღარუნა ან სხვა ხმოვანი ნივთი;

•• ავარჯიშეთ - დააწვინეთ ზურგზე     
 და ფრთხილი მოძრაობებით ორივე    
 ხელი ააწევინეთ თავს ზევით, შემდეგ   
 განზე და ბოლოს ჩამოაწევინეთ ქვევით,  
 ფეხებით ფრთხილად გააკეთებინეთ ველოსიპედის ტარების   
 მსგავსი მოძრაობები;

•• მიეცით საშუალება, ითამაშოს სხვადასხვა ზომის სათამაშოებით;

•• ეთამაშეთ ისე, რომ თამაშის დროს მოუწიოს თავის მიბრუნება   
 სხვადასხვა მიმართულებით, შესაძლებელია ამ მიზნით სათამაშოს  
 გამოყენება და მისი ისე ამოძრავება, რომ ბავშვმა თავი სხვადასხვა  
 მიმართულებით ამოძრაოს.

•• ხშირად აიყვანეთ ხელში და ვერტიკალურ პოზიციაში დააფიქსირეთ;

•• მიეცით საშუალება, რომ იატაკზე თავისუფლად იხოხოს;

•• ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ დისტანციაზე ჩამოკიდეთ სათამაშოები  
 და წაახალისეთ, მისწვდეს მათ, შეაქეთ მისი ძალისხმევა;

•• ხშირად ეთამაშეთ სათამაშოების გამოყენებით, წაახალისეთ, რომ  
 თამაშის დროს ხელში დაიჭიროს ნივთები;

•• თამაშის დროს მიეცით საშულება, სათამაშო ერთი ხელიდან მეორეში  
 გადაიტანოს;

ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები
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ბავშვი სწავლობს თავისებურ ხოხვას. ხოხავს მუხლებით, 
მუცლით, გვერდულად ან საჯდომით. უფროსზე ან 
ავეჯზე დაყრდნობით იწყებს სიარულს, ზოგი ამას  
დამოუკიდებლადაც ცდილობს.

დაიჭირეთ ორი ნივთი და  ერთმანეთს დაარტყით, 
იგივე გაამეორებინეთ ბავშვს და შეაქეთ, როცა 
ის დამოუკიდებლად შეძლებს  თქვენი ქმედების 
გამეორებას.

•• მოიმარაგეთ საბავშვო წიგნები, რომლის  ფურცვლასაც შეძლებს   
 (ნაჭრის ან მუყაოს);

•• მიეცით საშუალება, ითამაშოს სხვადასხვა ზომის, ფორმისა და   
 ფერის სათამაშოებით;

•• სურნელოვანი ხილის ან ბოსტნეულის დაჭრისას ცხვირთან    
 მიუტანეთ ბავშვს პატარა ნაჭერი.  მიეცით საშუალება, დაყნოსოს. 
 მოქმედება  გაახმოვანეთ: აბა, უსუნე ცხვირით, როგორი სუნი აქვს?

•• მოიმარაგეთ სხვადასხვა ჟღერადობის ჟღარუნები, შესთავაზეთ   
 ბავშვს, ხელში დაიჭიროს, აახმიანოს. თქვენ კი ჰკითხეთ: როგორი   
 ხმა აქვს?

•• მოასმენინეთ კლასიკური ჟანრის მშვიდი მუსიკა.

თამაშები ფიზიკური განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

მისწვდი სათამაშოს
საჭირო მასალა: საყვარელი სათამაშო 

თამაში დარტყმაზე
საჭირო მასალა: სხვადასხვა   ნივთი, რომელსაც საინტერესო ხმა აქვს: ხის 
ან რკინის კოვზები, ბურთები, ჟღარუნები ან სხვა. 
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ჩაუწყვეთ ბავშვს კალათში სხვადასხვა ფაქტურის 
საყოფაცხოვრებო ნივთი და სათამაშო: ხის კოვზები, პატარა 
ზომის ქვაბის თავსახური, აბაზანის ღრუბელი, ქსოვილის 
პატარა ნაჭერი, რეზინის ან ტყავის  ბურთი  და ა. შ. ბავშვი 
გამოცდის ამ ნივთებს შეხებით, პირში ჩადებითა და 
დაგდებით.

სენსორული კალათები
საჭირო მასალა: პატარა კალათები ან ყუთები, სხვადასხვა 
ფაქტურის ნივთები.

მიეცით ბავშვს სხვადასხვა ზომის  პატარა ყუთი და ნივთი.  
აჩვენეთ, როგორ შეიძლება,  ერთმანეთში ჩაალაგოს ყუთები 
და  ასევე, ნივთები ყუთებში.

ნივთების ჩალაგება
საჭირო მასალა: სხვადასხვა ზომის პატარა მუყაოს ყუთები და 
პატარა ნივთები.

მოიმარჯვეთ ჟღარუნა, აჩვენეთ ბავშვს,  შემდეგ ნაზად 
აახმაურეთ, დაელოდეთ, ვიდრე ჟღარუნაზე კონცენტრირდება 
და ზურგს უკან დამალეთ. იკითხეთ: სად წავიდა ჟღარუნა? 
სათამაშო კვლავ გამოაჩინეთ, ამჯერად სხვა მხრიდან, დაელოდეთ 
ბავშვს, ვიდრე მზერით მოძებნის ნივთს.

სად არის ჟღარუნა?
საჭირო მასალა: ჟღარუნა.

დააწვინეთ ბავშვი საწოლზე, დადექით ან დაჯექით მის 
პირდაპირ. თხელი ქსოვილის ნაწილი დააფარეთ თვალებზე 
და  ხელი არ გაუშვათ მის ბოლოებს. იკითხეთ : სად არის 
(ბავშვის სახელი)? სახეზე ისე ჩამოაცურეთ ქსოვილი, რომ 
ბავშვს მოეღიტინოს. როცა პატარა დაგინახავთ, თქვით - 
ჭიტააა. შეგიძლიათ გაიმეორეთ რამდენჯერმე.

ჭიტა
საჭირო მასალა: თხელი გამჭვირვალე ქსოვილის ნაჭერი.
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დამოუკიდებლობის განვითარება

0-6 თვემდე

6-12 თვემდე

ამ ასაკის ბავშვი იჩენს ინტერესს გარემოს მიმართ და 
ტრიალდება ნაცნობი ხმებისკენ, ის ცდილობს, მიანიშნოს 
შიმშილზე ხელის გაწვდენით საჭმელი ბოთლის ან დედის 
მკერდისკენ, უფროსებს აგრძნობინებს, როცა საჭიროებს 
საფენის გამოცვლას ან აქვს სხვა სახის დისკომფორტი. 
ცნობს და მშვიდად არის ნაცნობ უფროსებთან.

ბავშვი ხოხვის დაწყებასთან ერთად ცდილობს, 
დამოუკიდებლად იკვლიოს გარემო, მიხოხავს მისთვის 
საინტერესო ნივთისკენ, შორდება ნაცნობ უფროსს, თუმცა 
მუდმივად ამოწმებს ადგილზე არის თუ არა. ჯდება და 
დგება დამოუკიდებლად, ცდილობს, დამოუკიდებლად 
დაიჭიროს ბოთლი ან კოვზი, იხდის ქუდს, ცდილობს, 
ბევრჯერ  ადგეს დაცემის შემდეგ, მოსწონს ან არ 
მოსწონს განსხვავებული გარემო, გამოხატავს თავის 
დამოკიდებულებებს.
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დამოუკიდებლობის განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები

•• ხელი შეუწყვეთ იხოხოს და დამოუკიდებლად იმოძრაოს უსაფრთხო  
 სივრცეში;

•• შესთავაზეთ სხვადასხვა სახის ნივთი, რათა დამოუკიდებლად   
 იკვლიოს;

•• ყოველთვის იყავით  ბავშვთან ახლოს, სიტყვებით გაამხნევეთ მისი  
 მოძრაობა და თამაში;

•• შეუქმენით სტაბილური, მშვიდი,  უსაფრთხო გარემო;

•• პატარაობიდან ჩამოუყალიბეთ უცვლელი დღის რუტინები,    
 შეეცადეთ,  დააძინოთ, კვებოთ, გაასეირნოთ, ერთსა და იმავე   
 დროს, მსგავსი თანმიმდევრობით.

თამაშები დამოუკიდებლობის განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

კვების დროს  ბავშვსაც  მიეცით კოვზი, ერთი კოვზით თქვენ 
აჭამეთ,  მეორეთი კი ბავშვი ეცდება, მოგბაძოთ და მიირთვას 
თვითონ. 

მივირთმევთ ერთად
საჭირო მასალა: კოვზები, ფაფა. 

დასვით ბავშვი იატაკზე, დაყარეთ მის გვერდით  კუბურები 
და ბურთები და დაუდგით დაბალი, ფართო კალათა. 
წაახალისეთ ბავშვი და რიგრიგობით ჩაყარეთ  კუბურები 
და ბურთები კალათაში.

კალათბურთი
საჭირო მასალა: დიდი ზომის კალათა, ბურთები და კუბურები.
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0-6 თვემდე

ბავშვი უყურებს მოსაუბრის თვალებსა და პირს, 
კომუნიკაციას ამყარებს ღიმილის, ტირილის საშუალებით. 
აბრუნებს თავს ხმის მიმართულებით, აკვირდება საკუთარ 
ხმას, სხვადასხვანაირად ტირის სხვადასხვა საჭიროების 
შესაბამისად. იწყებს ღუღუნს.

3-6 თვემდე

მოსწონს, სხვადასხვა ხმებს რომ გამოსცემს, ტიტინებს, 
ცნობს დედის ან სხვა მზრუნველის ხმას, იმეორებს სხვის 
მიერ წარმოთქმულ ბგერებს. ბავშვი უკვე ასხვავებს 
მოფერებით და მკაცრ ტონს, თამაშის შეწყვეტის შემდეგ 
იწყებს ტირილს.

ოთახში რამდენიმე ადგილას დადეთ პატარა ხალიჩა, 
მყარი ლეიბი, სკამები და მაგიდა. შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
აბაზანის ბავშვის პატარა სკამი. მიმოფანტეთ ოთახში 
სათამაშოები, ზოგი დადეთ სკამზე და მაგიდაზე. წაახალისეთ 
ბავშვი, იხოხოს და დადგეს სკამებზე, გადაიაროს ხალიჩაზე 
და ლეიბზე, იცოცოს და გადალახოს წინააღმდეგობები, 
შეაგროვოს სათამაშოები, დაეხმარეთ, სათამაშო, რომელსაც 
მისწვდება და დაათვალიერებს, ჩაალაგოს კალათაში.

გადალახე წინააღმდეგობები
საჭირო მასალა: პატარა მყარი სკამები, პატარა მყარი 
მაგიდა, ხალიჩა, პატარა მყარი ლეიბი, სათამაშოები, კალათა.

მეტყველების განვითარება
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6-9 თვემდე

ბავშვი იწყებს მარცვლების წარმოთქმას მაგალითად: 
„მა“... „ბა“...  მზერის დაფიქსირებით პასუხობს ხშირად 
გამოყენებულ სიტყვას. მაგალითად, როცა ესმის სიტყვა 
„დედა“, უყურებს დედას და ა. შ. თავის სახელზე რეაგირებს. 

9-12 თვემდე

ბავშვი  გადაბმულად უკვე ორ მარცვალს ამბობს – „მა-მა“, 
„ბა-ბა“, უფროსის თხოვნაზე უქნევს ხელს, უკრავს ტაშს, 
აწვდის სათამაშოს. ჩერდება, როდესაც აკრძალვის მიზნით 
„არა“-ს ეუბნებიან. ინტერესდება წიგნებით. 

მეტყველების განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები

     
•• ბავშვთან  საუბარი დაიწყეთ დაბადებამდე, 
 მუცლად ყოფნის პერიოდში, ესაუბრეთ ბავშვს 
 მუდმივად, გაახმოვანეთ თქვენი გრძნობები 
 და ემოციები;

•• მუდმივად ესაუბრეთ ახალშობილსაც, 
 აღწერეთ და გაახმოვანეთ ყველაფერი - რა 
 ხდება, სად ხართ, რას აკეთებთ ან რას 
 აკეთებენ გარშემომყოფები, მაგალითად:  
 ახლა უნდა იბანაო, წყალი უკვე თბილია,
 ეს საპონია, ეს ღრუბელი, ახლა ავაქაფებ; 

•• შეეცადეთ, რომ ბავშვთან მუდმივი კომუნიკაცია გქონდეთ -   
 საუბრისას გამოიყენეთ მარტივი წინადადებები, ისაუბრეთ    
 ნელ ტემპში;

•• ბავშვთან საუბრისას მიეცით მას საშუალება, გიპასუხოთ ღუღუნით;
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თამაშები მეტყველების განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

ბავშვს ხელები ერთმანეთზე მიადებინეთ და ფრთხილად 
დააკვრევინეთ ტაში, თან გაახმოვანეთ, მოდი, ტაში 
დავუკრათ, ტაში, ტაში... ამ დროს შეგიძლიათ რომელიმე 
მოკლე გათვლა გაიმეოროთ.

ტაში, ტაში...

მოთავსდით ბავშვის პირისპირ, დაუსვით კითხვა: აბა, 
მაჩვენე, სად არის ცხვირი?   მოკიდეთ ხელი მის ხელს 
და დაადებინეთ ცხვირზე. აბა, მაჩვენე, სად არის პირი?  
გაიმეორეთ მოძრაობა. 

აბა, მაჩვენე

     
•• გაიმეორეთ ის ბგერები, რომელსაც ბავშვი გამოსცემს, ხშირად   
 უყურეთ თვალებში, გაუღიმეთ. 

•• ხშირად ეთამაშეთ ბავშვს, თამაშისას გაახმოვანეთ თქვენი    
 მოქმედებები;

•• ხშირად უმღერეთ, ხმამაღლა წაუკითხეთ რითმული საბავშვო   
 ლექსები, დასურათებული საბავშვო წიგნები, ბავშვს სიამოვნებს   
 თქვენი ხმის მოსმენა.  

•• განასახიერეთ სხვადასხვა მოქმედება სათამაშოების გამოყენებით,  
 მაგალითად: დათუნია დაჯდა, ახლა ადგა, უნდა წავიდეს. 

•• ბავშვთან საუბრისას ილაპარაკეთ გამართულად, ნუ დაამახინჯებთ  
 სიტყვებს. 
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სხვადასხვა ფაქტურის ქსოვილის თითო ნაჭერი ორად 
გაკეცეთ და ისე შემოუკერეთ გვერდები, რომ ბალიშის 
ფორმის ოთხკუთხედი გამოგივიდეთ. შემდეგ თითოეული 
ოთხკუთხედი გახვრიტეთ მხოლოდ ორ კუთხესთან და 
თოკის გამოყენებით აკინძეთ ნაჭრის წიგნი. 
  
მიეცით ბავშვს საშუალება, ხელში დაიჭიროს ეს წიგნი და  
სხვადასხვა ქსოვილის ფაქტურა შეიგრძნოს. 

აბა, მაჩვენე
საჭირო მასალა: სხვადასხვა ფაქტურის ქსოვილი, 
მაკრატელი, თოკი.

დააწებეთ მყარ ფურცლებზე ოჯახის წევრების ფოტოები, 
შემდეგ ფურცლები აკინძეთ. მიეცით ბავშვს და წაახალისეთ, 
დაათვალიეროს, გაახმოვანეთ - ეს ვინ არის? ეს შენ ხარ. ეს 
მამიკოა. ნახე, მამიკო გიღიმის. 

ოჯახური ფოტო-ალბომი
საჭირო მასალა: მყარი ფურცლები, ფოტოები ოჯახის წევრების 
გამოსახულებით - პორტრეტები, სახლის სცენები, წებო, 
მაკრატელი.

დააკერეთ ღილები წინდას ისე, რომ წინდაში ხელის 
გაყოფის შემთხვევაში ღილები თითების ზედა მხარეს 
აღმოჩნდეს - ეს იქნება თოჯინას თვალები. საქსოვი ძაფით 
ამოქარგეთ პირი.   ხელის გასაყოფი სათამაშო გამოიყენეთ 
ბავშვთან კომუნიკაციისას, გაახმოვანეთ  სათამაშო: დღეს 
როგორ გეძინა? მოგწონს ეს ფაფა?  

წინდის თოჯინა
საჭირო მასალა: ერთი ფერის წინდა, მაკრატელი, ორი ცალი ღილი, 
საქსოვი ძაფი. 
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0-3 თვემდე

ბავშვი იწყებს ნაცნობი სახეების, ხმებისა და სუნების 
ცნობას, სიამოვნებს ნაცნობების შეხება, უყურებს 
თვალებში და პასუხობს ღიმილით. მკვეთრი ფერის 
სათამაშოებსა და ნივთებზე დიდი ხნით აყოვნებს 
მზერას, სიამოვნებით ისმენს სიმღერას და მელოდიებს. 
დისკომფორტისას ცდილობს პრობლემის გადაჭრას 
მზრუნველის ტირილით მოხმობით.

3-6 თვემდე

იწყებს ნივთების მოსინჯვას თითებით, ხელში დაჭერით, 
პირში ჩადებით. აგდებს ნივთებს ძირს ან ურტყამს 
მაგიდას, რომ გაიგოს მათი  ხმა. ახალ სახეებს ყურადღებით 
აკვირდება.

6-9 თვემდე

დავარდნილ სათამაშოს თვალს აყოლებს, რომ გაიგოს 
სად მიდის, იწყებს  ნანახი, ნაცნობი მოქმედების 
იმიტირებას, მოსწონს ფერადი, ილუსტრირებული წიგნები, 
ცდილობს გადაშალოს, გაუსინჯოს გემო. ინტერესს 
გამოხატავს შინაური ცხოველების მიმართ. ცდილობს, 
აჰყვეს ნაცნობ მელოდიას მოძრაობითა და ღუღუნით.

შემეცნებითი განვითარება
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9-12 თვემდე

ბავშვი იწყებს იმის გააზრებას, რომ საგნები არსებობენ 
მაშინაც, როცა მათ ვერ ვხედავთ.  ტირილით მოუხმობს 
დედას,  როცა ვერ ხედავს, ეძებს საბნის ქვეშ დამალულ 
სათამაშოს. ბევრჯერ იმეორებს ერთი და იგივე 
მოქმედებას, რომ გაიგოს, როგორ მუშაობს ნივთი, 
რომელმაც დააინტერესა, ავარჯიშებს მეხსიერებას,  
მოსწონს საყვარელი  წიგნიდან ამბების ბევრჯერ მოსმენა.
ინტერესდება სხვადასხვა მასალით - ცომით, ქვიშით, 
ხელის საღებავებით. ზელს, სინჯავს, როგორ კვალს ტოვებს. 
ბაძავს ნაცნობი ცხოველების ხმებს, მოსწონს ეზოში, 
ბუნებაში ყოფნა.

შემეცნებითი განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები

     
•• შემეცნებითი უნარების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია,    
 პატარებს მივცეთ საშუალება, დააკვირდნენ და აღმოაჩინონ   
 სამყარო საკუთარი შეგრძნებებით.

•• დაუკიდეთ პატარას საწოლთან ფერადი და ხმოვანი მობილე.

•• მუცელზე  წოლის დროს დაუდეთ წინ  შავ-თეთრი ან  კონტრასტული  
 ფერების ნახატი ან წიგნი. 

•• მოასმენინეთ მშვიდი მუსიკა.

•• შესთავაზეთ სხვადასხვა ფორმის, ფერისა და ფაქტურის უსაფრთხო  
 სათამაშოები და საყოფაცხოვრებო ნივთები, ხელით რომ მოსინჯონ,  
 ჩაიდონ პირში, დააგდონ.

•• შესთავაზეთ ბავშვებს აბაზანაში სათამაშოდ  სხვადასხვა ფორმისა  
 და ზომის ნივთები. პლასტმასის,  ხის, რკინის ჭიქები ან ბოთლის   
 თავსახურები, ღრუბლები. წაახალისეთ, ერთი ჭურჭლიდან მეორეში  
 გადაასხას წყალი.   
•• ათამაშეთ სხვადასხვანაირი ბურთებით, ასწავლეთ მათი ჭერა,   
 გაგორება, გადაგდება.

•• შესთავაზეთ  სათამაშო, რომელიც ღილაკის დაჭერით გაანათებს ან  
 ხმას გამოსცემს.

•• წიგნის კითხვისას გაახმოვანეთ პერსონაჟები, ეცადეთ გამოსცეთ   
 სხვადასხვა ხმა:  ცხოველების, ფრინველების და ა. შ.
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თამაშები შემეცნებითი  განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

პურის ფქვილი გაცერით და მოხალეთ ხუთი წუთის მაძილზე, 
ჩაყარეთ ჯამში, დაუმატეთ ზეთი და კარგად მოურიეთ.  
მიღებული ქვიშასავით მასა მოათავსეთ კონტეინერში და 
შესთავაზეთ პატარას სათამაშოდ. შეგიძლიათ ამ მასაში 
დაუმალოთ სათამაშო. წაახალისეთ, ზილოს და ითამაშოს  
ქვიშით, იპოვოს და ისევ დამალოს სათამაშო.

ჯადოსნური ქვიშა  
საჭირო მასალა: 8 ჭიქა პურის ფქვილი, 1 ჭიქა ზეთი.

ორი ხის ჯოხი გადააჯვარედინეთ და დაამაგრეთ 
ერთმანეთზე  საქსოვი ძაფის ან თოკის მეშვეობით, ან 
გამოიყენეთ მოზრდილი ზომის ხის ქარგა. დაამაგრეთ მასზე 
ასევე თოკების ან ძაფის მეშვეობით გუაშით წინასწარ 
სხვადასხვაფრად შეღებილი გირჩები  და პატარა ტოტები, 
ლენტები ან მაქმანები, ზანზალაკი, მძივები, ფერადი 
ქსოვილის ნაჭრები. ჩამოუკიდეთ პატარას საწოლთან და 
ყურადღების მისაქცევად აბზრიალეთ.

ხელნაკეთი მობილე 
საჭირო მასალა: ორი ჯოხი ან ხის ქარგა, გირჩები, ხის ტოტები, 
მაქმანები, მძივები, ფერადი ქსოვილი, პატარა ზანზალაკი.

მჭადის ფქვილს შეურიეთ წყალი, კარგად აურიეთ და 
გაყავით ორად. გამოწურეთ სტაფილოს და ჭარხლის წვენი 
და შეურიეთ მომზადებულ მასას. მიიღებთ ორი ფერის 
ბუნებრივ საღებავს: წითელს და ნარინჯისფერს. საღებავები 
მოათავსეთ სხვადასხვა ჭურჭელში და შესთავაზეთ ბავშვს, 
დახატოს დიდი ზომის ფუნჯით, ხელებით, სათამაშო მანქანის 
ბორბლით იატაკზე ან მაგიდაზე დაფენილ დიდი ზომის 
ფურცელზე. 

ხელის საღებავები  
საჭირო მასალა: ორი ჭიქა მჭადის ფქვილი, ერთ ჭიქა წყალი, 
სტაფილო, ჭარხალი.
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საბავშვო წყლის ბოთლებში ჩაყარეთ სხვადასხვა ფერის 
მძივები, გამჭვირვალე დეკორატიული ბურთულები 
(რომელიც შემდეგ იჟღინთება და იბერება), ბრჭყვიალები 
და ჩაასხით შეფერილი წყალი, დანარჩენ ბოთლებში კი 
ჩაყარეთ სხვადასხვა მარცვლეული და ბურღულეული. 
თავსახურები მჭიდროდ დაახურეთ და შესთავაზეთ ბავშვს, 
შეანჯღრიოს ბოთლი,  დააკვირდეს, როგორ მოძრაობს 
წყალში ნივთები ან როგორ ხმებს გამოსცემენ ისინი. 

სენსორული ბოთლები 
საჭირო მასალა: პატარა ზომის პლასტმასის წყლის ბოთლები, 
საღებავი, მძივები და ლენტები, ბრჭყვიალები და გამჭვირვალე 
პატარა ბურთულები, მაკარონი,ლობიო, ბრინჯი.

სოციალურ-ემოციური განვითარება

0-3 თვემდე

ბავშვი ტირილით გამოხატავს საკუთარ სურვილებს, 
რეაგირებს მშობლის ხმაზე, სახის გამომეტყველებაზე, 
შეხებაზე, ხელში აყვანისას უმეტესად მშვიდდება. 
თავს უსაფრთხოდ გრძნობს ნაცნობ უფროსთან, 
ყურადღებით ათვალიერებს მზრუნველი უფროსის სახეს, 
ამყარებს თვალით კონტაქტს, უღიმის მას, ღიმილის დროს 
აღტაცებით ამოძრავებს ხელებს და ფეხებს.
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3-6 თვემდე

ბავშვი ნაცნობი უფროსების გარდა სხვებსაც უღიმის, 
სიამოვნებს საკუთარი ხელებისა და ფეხების მოძრაობა. 
მოსწონს, როდესაც ეთამაშებიან, ტირის, როდესაც თამაში 
წყდება. 
ბავშვი უკვე გამოხატავს თავის სურვილებს, მაგალითად 
მოსწონს ჭამის დროს თამაში. განასხვავებს ოჯახის 
წევრებს და უცნობებს, მოსწონს სხვა ბავშვების 
დაკვირვება, საკუთარ თავის ანარეკლს სარკეში უღიმის, 
ხმამაღლა იცინის. 

6-9 თვემდე

3-6 თვემდე

ბავშვი ცნობს ოჯახის წევრებს სახეზე, განასხვავებს 
უცნობებისგან, მოსწონს თამაში (მაგ: ჭიტა, ლოლია-
ლოლია), მოსწონს ადამიანებთან ინტერაქცია. 
სხვადასხვა ემოციების შესამაბის ხმებს გამოსცემს - 
სხვადახვა ხმით გამოხატავს სიხარულს, ბრაზს, წყენას. 
იცვლის მიმიკებს. 

9-12 თვემდე

ბავშვი გამოხატავს სიხარულს, როდესაც ხედავს მშობლის 
სახეს, საყვარელ სათამაშოს. ტირის, როდესაც მშობელი 
მიდის. გამოხატავს შიშს უცხო სიტუაციების მიმართ. 
იმეორებს უფროსის მოძრაობებს. თავს ატრიალებს, 
როდესაც სახელით  მიმართავენ. 
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სოციალურ-ემოციური განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები

     
•• ყოველთვის უპასუხეთ ბავშვის საჭიროებებს. 
 როცა დახმარებისთვის გიხმობთ, გაარკვიეთ 
 რა აწუხებს და შესაბამისად იმოქმედეთ, რათა 
 თავი უსაფრთხოდ იგრძნოს და პოზიტიური 
 მიჯაჭვულობა ჩამოუყალიბდეს;

•• ყურადღება მიაქციეთ ბავშვის გარემოს - 
 ოთახის ტემპერატურა, განათება, ხმაური - ეს 
 ფაქტორები ბავშვის საჭიროებების შესაბამისი 
 უნდა იყოს;

•• შეეცადეთ დღის განმავლობაში დროის გარკვეული ნაწილი   
 მთლიანად ბავშვს დაუთმოთ;

•• მუდმივად დაამყარეთ ბავშვთან თვალით კონტაქტი, ხშირად   
 გაუღიმეთ, მიმართეთ სახელით, იყავით მასთან ახლოს, რომ 
 თქვენს თანადგომას მუდმივად გრძნობდეს;

•• მოეფერეთ და აგრძნობინეთ, რომ გიყვართ განსაკუთრებით, როცა  
 რამე აწუხებს;

•• მოიმარაგეთ საგანგებო საგნები, რომელსაც ბავშვის     
 დასამშვიდებლად გამოიყენებთ - ეს შეიძლება იყოს რბილი 
 სათამაშო, რბილი ქსოვილი, პატარა ბალიში და ა.შ.

•• მიეცით საშუალება, რომ დაათვალიეროს თავისი თავი სარკეში,   
 გამოსახოს სხვადასხვა ემოციები - აბა, მაჩვენე როგორ იცინი;

•• გაახმოვანეთ ბავშვის ემოციები: გაგიხარდა მამა რომ დაინახე?   
 გაბრაზდი სათამაშო რომ ვერ იპოვე?

•• როდესაც რაიმე მოქმედებას შეასრულებს აღნიშნეთ - დაუკარით   
 ტაში, გაიღიმეთ, შეაქეთ;
•• დააკვირდით ბავშვს, მიყევით მის სურვილს - ეთამაშეთ თუ ამის   
 სურვილს გამოხატავს, შორიდან ადევნეთ თვალყური თუ მშვიდად  
 ყოფნა ურჩევნია;

•• შეეცადეთ გქონდეთ განსაზღვრული განრიგი, რუტინა, რომელსაც   
 მიყვებით, ეს ბავშვის უსაფრთხოების განცდისთვის აუცილებელია;

•• ყოვედღიური რუტინის დროს (კვება, გამოცვლა, ბანაობა და ა.შ.)   
 გამოხატეთ თქვენი სიყვარული, მოეფრეთ, უთხარით სასიამოვნო   
 სიტყვები;

•• ხშირად დაათვალიერეთ ერთად წიგნები, უმღერეთ, ეთამაშეთ;

•• მიეხმარეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დამოუკიდებლად ვერ   
 შეძლებს, მიეცით ბავშვს საშუალება მოსინჯოს საკუთარი ძალები;
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•• ბავშვის თანდასწრებით გამოხატეთ თანაგრძნობა - ბაბუს ალბათ   
 ფეხი სტკივა სიარულის დროს, როგორ მეცოდება ეს კნუტი, როგორი  
 მშიერია... 

•• წინასწარ გააფრთხილეთ ბავშვი ცვლილებების შესახებ: ახლა 
 უნდა  ჩავიცვათ და ბებოსთან წავიდეთ... ახლა ეზოში უნდა გავიდეთ  
 სათამაშოდ...

•• ახალ გარემოში ბავშვის გვერდით იყავით, გაამხნევეთ და    
 დაამშვიდეთ, რათა თავი უსაფრთხოდ იგრძნოს.

თამაშები სოციალურ-ემოციური განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

აირჩიეთ წიგნი მარტივი ილუსტრაციებით, მყუდროდ 
მოკალათდით ბავშვთან ერთად, მიეცით ბავშვს საშუალება 
დაათვალიეროს ნახატები. დასვით შეკითხვები და 
გაახმოვანეთ პერსონაჟები - ეს რა არის? პატარა ლეკვია? 
ლეკვი როგორ ყეფს? ავ, ავ...

წიგნის თვალიერება
საჭირო მასალა: საბავშვო დასურათებული წიგნი (ამ ასაკში 
უმჯობესია შევარჩიოთ მუყაოს გვერდებიანი წიგნები - ბავშვებიც 
ადვილად შეძლებენ „გადაფურცვლას“, წიგნიც ნაკლებად 
დაზიანდება).
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წაახალისეთ ბავშვი ჩაიხედოს სარკეში, დაუსვით 
შეკითხვები: ეს ვინ არის? მიმართეთ სახელით. მიეცით 
საშუალება შეეხოს სარკეში საკუთარ გამოსახულებას, 
დააკვირდეს ანარეკლს. 

ჩავიხედოთ სარკეში 
საჭირო მასალა: მოზრდილი სარკე, რომელიც მყარად არის 
დამაგრებული კედელზე;

დაიჭირეთ ხელში რბილი სათამაშო და ფრთხილად 
შეეხეთ ბავშვს ჯერ ცხვირზე, თან გაახმოვანეთ, მიმართეთ 
სახელით: გამარჯობა, გამარჯობა ... შემდეგ იგივე მოქმედება 
გაიმეორეთ და შეეხეთ შუბლზე, ლოყაზე. მიეცით ბავშვს 
დრო, რომ გამოხატოს დადებითი ემოცია. 

„გამარჯობა, გამარჯობა“ 
საჭირო მასალა: საშუალო ზომის რბილი სათამაშო (ბეწვის გარეშე).

მოთავსდით თქვენ და ბავშვი მოხერხებულად, დაიჭირეთ 
რბილი სათამაშო და წაახალისეთ ბავშვი ჩაეხუტოს, 
გაახმოვანეთ: მოიწყინა თაგუნიამ, მოდი ჩაეხუტე... როგორ 
უხარიაა... კიდევ ჩაეხუტე...

აბა, ჩაეხუტე 
საჭირო მასალა: საშუალო ზომის რბილი სათამაშო (ბეწვის გარეშე).
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