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ფიზიკური განვითარება

წლიდან - წლინახევრამდე 
(12-18 თვე)

წლინახევრიდან ორ წლამდე 
(18-24თვე)

ფიზიკური აქტივობა ეხმარება ბავშვს კუნთების 
გაძლიერებაში, რაც ისეთი რთული უნარების 
განვითარებისთვის სჭირდება, როგორიცაა დგომა, 
სიარული და სირბილი. ბავშვი იწყებს  დამოუკიდებლად 
ან ხელის მოკიდებით სიარულს. შეუძლია აცოცება კიბეზე, 
მაგრამ ჯერ არ შეუძლია ჩამოსვლა. თუკი აჩვენებთ, 
როგორ გააკეთოს ეს, შეძლებს  ბურთის გადაგდებას და 
წიგნის გადაფურცვლას, ასევე  ფანქრებით ჯღაბნას და 
კუბებით კოშკის აშენებას. ამ ასაკიდან ბავშვი ცდილობს, 
დაგეხმაროთ, როდესაც აცმევთ ან ხდით ტანსაცმელს. 
ცდილობს, დაიჭიროს კოვზი და თვითონ დალიოს წყალი 
ჭიქიდან. 

ბავშვი უკვე დადის დამოუკიდებლად და იწყებს სირბილს. 
ის ადის და ჩამოდის კიბეზე თქვენი ან მოაჯირის 
დახმარებით. შეიძლება მოგბაძოთ იატაკის მოწმენდაში. 
შეუძლია ატაროს დიდი ზომის ნივთები. გაიხადოს და 
ჩაიცვას ზოგიერთი სახეობის ტანსაცმელი, დაჯდეს პატარა 
სკამზე, აიღოს ძალიან პატარა ნივთები.
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ორიდან სამ წლამდე 
(24-36 თვე)

ამ ასაკში თქვენი პატარა ნაკლებად ეცემა, მას  მეტად 
შეუძლია ცალ ფეხზე  წონასწორობის   შენარჩუნება, 
რაც ეხმარება კიბეზე დამოუკიდებლად ასვლაში. 
უკვე  შეუძლია უკანსვლით სიარული და სამთვლიანი 
ველოსიპედის ტარება, უკეთ ისვრის, იჭერს  და ფეხს  
ურტყამს  ბურთს, თვითონ ძვრება და ჩამოსრიალდება 
სასრიალოდან, ადგილზე ხტუნავს და შეუძლია პატარა 
საფეხურიდან ჩამოხტომა. თქვენი დახმარებით შეუძლია 
ჩაცმა, თვითონ ახერხებს ფანქრით ხაზების გავლებას, 
ბოთლის თავსახურის მოხსნას და მოჭერას, ასევე იწყებს 
მაკრატლით ფურცლის ჩაჭრას, დიდი მძივების თასმაზე 
აცმას. სიამოვნებით თამაშობს ქვიშასა და წყალში, 
მოსწონს წიგნების თვალიერება, ბაძავს და ასახიერებს 
ნაცნობ ცხოველებს.

•• წაახალისეთ ბავშვი, რომ აძვრეს მარტივ    
 კონსტრუქციაზე (სკამი, სავარძელი, ეზოს საძრომიალო), 
 იყავით მის გვერდით, რომ მისი უსაფრთხოება 
 უზრუნველყოთ და  ჩამოვარდნის შემთხვევაში  
 დაიჭიროთ.

•• შეაქეთ და წაახალისეთ ბავშვის ძალისხმევა. ნაცვლად 
 გამოთქმებისა: ნუ მირბიხარ, დავარდები, ნუ მიძვრები 
 მანდ, არ ჩამოვარდე, რამე არ იტკინო და ა. შ. შეაქეთ  
 და აღნიშნეთ, როგორ კარგად გამოსდის, როგორი ყოჩაღია და ა. შ.

•• წვრილი მოტორიკის განვითარებისთვის, წიგნის კითხვის დროს   
 მიეცით ბავშვს საშუალება, გადაშალოს წიგნის ფურცელი, შეიძლება  
 თავიდან რამდენიმე ფურცელი ერთად გადაშალოს, ნუ მისცემთ   
 შენიშვნას ამის გამო;

•• შესთავაზეთ ბავშვებს სათამაშოები ღილაკებით, რათა ხელის წვრილი 
 კუნთები გამოიყენოს;

•• მიეცით სათამაშოდ ნივთები, რომლებსაც თავსახურის მოხსნა-
 მორგება სჭირდება;

•• შესთავაზეთ სათამაშოები და ნივთები, რომლებიც ხმას გამოსცემენ, 
 სხვადასხვა ჟღერადობა აქვთ, გაამახვილეთ ბავშვის ყურადღება  
 განსხვავებულ ხმებზე.

ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები
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წაახალისეთ თქვენი პატარა, დაიჭიროს საპნის ბუშტები, 
მასთან ერთად თქვენც დაედევნეთ ბუშტებს და იხალისეთ. 
შეგიძლიათ, გაახმოვანოთ თქვენი ქმედება: მოდი, 
დავიჭიროთ ბუშტი, დავიჭიროთ...

ბავშვთან ერთად მოთავსდით იატაკზე, დასხედით 
ერთმანეთის პირისპირ, გაუგორეთ ბურთი და 
წაახალისეთ, რომ იგივენაირად დააბრუნოს უკან, თან 
გაახმოვანეთ: გაგორდა ბურთი, გაგორდა... თუ ბავშვს 
ადვილად გამოსდის ბურთის დაჭერა, მოუმატეთ 
სიჩქარეს გაგორებისას, ასევე შესაძლებელია, ბურთი 
მსუბუქად დააგდოთ იატაკზე, რათა ბავშვმა ასხლეტილი 
ბურთის დაჭერა სცადოს. 

ბავშვთან ერთად დადექით ბურთით ხელში და დაიწყეთ 
თამაში: აწიეთ ბურთი ზევით და გაახმოვანეთ: ბურთს 
შეუძლია მისწვდეს ცას, დაელოდეთ ბავშვს, რომ 
იგივე მოძრაობა შეასრულოს, შემდეგ დაიდეთ ბურთი 
თავზე და გაახმოვანეთ: ბურთს შეუძლია გაჩერდეს 
ჩემს თავზე, შემდეგ დაჯექით იატაკზე, ბურთიც ძირს 
დადეთ და შეეცადეთ, ბურთი თქვენი სხეულის გარშემო 
შემოატაროთ. 

თამაშები ფიზიკური განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

დავიჭიროთ საპნის ბუშტები
საჭირო მასალა: საპნის ბუშტების სითხე და ჰაერის ჩასაბერი ჯოხი, 
თავისუფალი სივრცე ოთახში ან ეზოში, სადაც ბავშვი შეძლებს 
მოძრაობას. 

გაგორდა ბურთი, გაგორდა
საჭირო მასალა: საშუალო ზომის ბურთი დაახლოებით 10 – 20 სანტიმეტრის 
დიამეტრით, ხალიჩა.

ბურთს ყველაფერი შეუძლია
საჭირო მასალა: საშუალო ზომის ბურთი დაახლოებით 10 – 20 სანტიმეტრის 
დიამეტრით.
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დაათვალიერებინეთ ბავშვს სურათებიანი წიგნი, რომელშიც 
კურდღელი იქნება დახატული, შემდეგ  მასთან ერთად 
განასახიერეთ ეს ცხოველი. გაახმოვანეთ თქვენი მოძრაობა 
და, დროდადრო, სხვადასხვა მოძრაობა შესთავაზეთ ბავშვს: 
ახლა ვართ ბაჭიები და დავხტივართ, სკუპ, სკუპ... ახლა 
ბაჭიები ცალ ფეხზე დახტიან... ახლა ბაჭიები შეტყუპებული 
ფეხებით დახტიან... ახლა ბაჭიებმა წინა თათები მხრებზე 
დაიდეს და ისე დახტიან და ა. შ.

მუყაოს ყუთს ერთ მხარეს, თანაბარ მანძილზე გაუკეთეთ 
ნახვრეტები. ასევე გახვრიტეთ პლასტმასის ჭიქები, 
თითო ჭიქა განსხვავებული ფერის მარკერით მონიშნეთ, 
დაამაგრეთ თოკები და ჩამოკიდეთ მუყაოს ყუთზე. 
წაახალისეთ ბავშვი, ამოირჩიოს ჭიქის ფერი და ბურთი 
მოახვედროს არჩეულ ჭიქას. 

წინასწარ გაამზადეთ მასალა, რომელსაც შემდეგ ბავშვს 
შესთავაზებთ სათამაშოდ. თუნუქის ქილების პლასტმასის 
სახურავებს გაუკეთეთ სხვადასხვა ზომის ხვრელი, ისე 
რომ ბავშვმა მოახერხოს ზოგიერთ სახურავში საწრუპის 
მოთავსება, ზოგან ბოთლის სახურავის და ა. შ. დაახურეთ 
ქილებს დახვრეტილი სახურავები, მიეცით ბავშვს ეს 
ნივთები და ასევე ცალკე კონტეინერით ის საგნები, 
რომელიც  ნახვრეტში უნდა მოათავსოს. 

ცელქი ბაჭია
საჭირო მასალა: სურათებიანი წიგნი 

მოახვედრე მიზანს
საჭირო მასალა: მუყაოს ყუთი, პატარა ბურთი, პლასტმასის 
ერთჯერადი ჭიქები, თოკი, ფერადი მარკერები.

დააბინავე ნივთები
საჭირო მასალა: მუყაოს ყუთი, პატარა ზომის ბურთები, ცარიელი 
თუნუქის ქილები პლასტმასის სახურავით, პლასტმასის საწრუპები, 
პლასტმასის ბოთლების სახურავები.
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დამოუკიდებლობის განვითარება

ერთი წლიდან ბავშვი მეტად ცდილობს, დამოუკიდებლად 
შეასრულოს სხვადასხვა მოქმედება, ეწინააღმდეგება 
უფროსს, ამბობს „არა“-ს და ცდილობს, გააკეთოს 
თავისებურად, უნდა, თვითონ ჭამოს ან გაიხადოს წინდები. 
ცდილობს, დამოუკიდებლად გადაჭრას პრობლემა. 
მაგალითად, თუ ვერ წვდება სათამაშოს, დგება ყუთზე. 
უცხო გარემოში ნაცნობ უფროსთან ურჩევნია ყოფნა. იცის 
თავისი დღის მიმდინარეობა და ცდილობს, დაიცვას ის.

ამ ასაკში თქვენი პატარა მეტად ავლენს 
დამოუკიდებლობას და ცდილობს, მეტად  „მოგშორდეთ“, 
დეტალურად ათვალიერებს სახლს, აღებს კარადებს 
და უჯრებს, ცდილობს, შეგისწოროთ და გააკეთოს 
თავისებურად, ინიციატივას იჩენს თამაშისას, მოაქვს 
ბურთი ან სათამაშო, თვითონ  ირჩევს სასურველ 
სათამაშოს და შეუძლია, დამოუკიდებლად ითამაშოს 
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. სწორად იჭერს 
კოვზს, იხდის გახსნილ ფეხსაცმელს. უფროსის დახმარებით 
ჯდება ქოთანზე, იბანს და იმშრალებს ხელებს, ცდილობს, 
გაიხეხოს კბილები, საკუთარი მიღწევებით კმაყოფილია 
და ხშირად იმეორებს იმ ქმედებას, რაც გამოსდის. ამავე 
ასაკში ბავშვი იწყებს  სიფრთხილის გამოჩენას, როცა 
ვეუბნებით, რომ ნივთი ცხელია, უკან იხევს. 

წლიდან - ორ წლამდე  
(12-24 თვე)

ორიდან სამ წლამდე 
(24-36 თვე)
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დამოუკიდებლობის განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები

•• მნიშვნელოვანია, სახლში გვქონდეს 
 ბავშვის სხეულის ზომის შესატყვისი ავეჯი, 
 სკამი და მაგიდა, დაბალი თაროები, სადაც 
 ის მისწვდება თავის ნივთებს, დამხმარე 
 სადგომი სამზარეულოს მაგიდისათვის, 
 ხელსაბანთან სადგომი უსაფრთხო სკამი და ა.შ; 

•• გარემო უნდა იყოს კარგად  ორგანიზებული  
 და  ნივთებს უნდა ჰქონდეს  ადგილი, 
 რომელიც ბავშვისათვის იქნება ნაცნობი;

•• ნივთებისა და სათამაშოების 
 მოწესრიგებულად ორგანიზებისათვის შეგიძლიათ 
 გამოიყენოთ პატარა კალათები და ყუთები,  სადაც დაახარისხებთ 
 სხვადასხვა სახის სათამაშოებს, მასალებს და გაუკეთებთ  
 შესაბამის ვიზუალურ მინიშნებებს: ნახატებს და წარწერებს. 
 მაგალითად, კონტეინერს მანქანებისათვის დავაკრათ პატარა 
 ქაღალდი, სადაც დახატული იქნება მანქანა;

•• დაალაგეთ ბავშვთან  ერთად, დაახარისხეთ და ჩააწყვეთ 
 სათამაშოები, შესთავაზეთ, დააჭიროს მტვერსასრუტის ჩართვის 
 ღილაკს და დააკვირდეს, როგორ ისრუტავს მტვერს;

•• მიეცით ბავშვებს დრო და საშუალება დამოუკიდებლად იკვებონ, 
 მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან დაისვარონ;

•• წაახალისეთ ბავშვები, თვითონ ჩაიცვან მარტივი ტანსაცმელი 
 და ფეხსაცმელი, იყავით მომთმენნი, მიეცით საკმარისი დრო და ნუ 
 დააჩქარებთ;

•• ასწავლეთ პატარას, როგორ ითხოვოს დახმარება. მაგალითად, 
 როცა ხედავთ, რომ გაღიზიანებულია, რადგან არ გამოსდის 
 სათამაშოს  გახსნა, უთხარით: „ცოტა ძნელია ამის გადატრიალება, 
 ჩემი დახმარება ხომ არ გჭირდება? მოდი, ასე ვცადოთ!“; 

•• წინასწარ გააფრთხილეთ, როცა ერთი საქმიანობიდან მეორეზე 
 უნდა გადავიდეს. მაგალითად, ამ ნახატსაც რომ დახატავ, ეზოში 
 გავისეირნოთ;

•• დაეხმარეთ პატარას, განახორციელოს  ჩანაფიქრი, წაახალისეთ, 
 გამოიჩინოს ინიციატივა;

•• ყოველთვის აღნიშნეთ მისი მიღწევები;

•• გამოიყენეთ სტრატეგიები -  „შენ დაიწყე, მე დავამთავრებ“, 
 „მოდი, ერთად გავაკეთოთ“, „მე გაჩვენებ, შენ გაიმეორე“ -  
 სათამაშოების დალაგების, კვების, მაგიდის ალაგების დროს და 
 სხვა სიტუაციებში.
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თამაშები დამოუკიდებლობის განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

წინასწარ დახატეთ ფურცელზე ან გამოჭერით  სათამაშო, 
რაც გაქვთ: მანქანები, კუბურები, ბურთები და სხვა. 
დააკარით კალათებს. სხვადასხვა სათამაშო ხელში 
დაიკავეთ, იკითხეთ: სად არის ამის ადგილი? წაახალისეთ 
ბავშვი, გაანაწილოს სათამაშოები შესაბამის სათავსოებში.

სად არის ამის ადგილი?
საჭირო მასალა: რამდენიმე კალათა ან ყუთი, ფანქრები და 
ფურცელი, წებოვანი ლენტი, სხვადასხვანაირი სათამაშოები.

გაანაწილეთ  სკამები,  კალათები და სხვადასხვა ნივთი ოთახში. 
ოთახის ერთი კუთხიდან მეორე კუთხემდე უნდა გაიაროთ ისე, 
რომ არაფერს დაეჯახოთ.

არაფერს დავეჯახოთ
საჭირო მასალა: სახლში არსებული სხვადასხვა 
ავეჯი და ნივთები.

ლანგარზე დაალაგეთ ჯამები, ერთ ჯამში ჩაყარეთ მანანის 
ბურღული. შესთავაზეთ ბავშვს  ლანგარზე დალაგებული 
ჯამები და კოვზი,  წაახალისეთ, სავსე ჯამიდან  სხვებში 
გადაანაწილოს ბურღული კოვზის დახმარებით. შემდეგ 
ისევ  დააბრუნოს ჯამში და ასე ითამაშოს, სანამ არ მობეზრდება.

გადავყარეთ გადმოვყარეთ
საჭირო მასალა: მანანის ბურღული, კოვზი, პატარა ჯამები.
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მოაწყვეთ რეცხვის დღე, ჯამი გაავსეთ თბილი წყლით, 
წაახალისეთ ბავშვი, საპნით გარეცხოს სხვადასხვა, 
პატარა ზომის ტანსაცმელი,  სკამებს შორის გაჭიმულ 
თოკზე გაფინოს და დაამაგროს სარჭებით.

მუყაოზე გადააკარით ქსოვილი და  დააკერეთ შესაკრავები. 
წაახალისეთ ბავშვი, გახსნას და შეკრას შესაკრავები.

რეცხვის დღე
საჭირო მასალა: ბავშვის  ტანსაცმელი: წინდები, საცვლები 
და ა. შ. ან თოჯინების ტანსაცმელები, ჯამი, საბავშვო საპონი, 
თოკი,  სარჭები.

შესაკრავები
საჭირო მასალა: მუყაო, ქსოვილი ან ძველი ტანსაცმელი მარტივი 
დიდი შესაკრავებით: დიდი ელვა შესაკრავი, დიდი ღილები, 
კნოპები.

მეტყველების განვითარება

ერთი წლის ბავშვმა შესაძლოა, უკვე იცოდეს ერთი-ორი 
სიტყვა. ასევე სხეულის ერთ ნაწილზე მაინც მიუთითებს. 
ადეკვატურად რეაგირებს ნაცნობ სიტყვებზე და რეაგირებს 
დაძახებაზე. ასრულებს მარტივ, ერთი ინსტრუქციის 
შემცველ დავალებას: აიღე დათუნია, ისროლე ბურთი 
და ა. შ. ასაკის მატებასთან ერთად სიტყვათა მარაგიც 
მდიდრდება. წლინახევრის ასაკიდან ბავშვი ამბობს 5-6 
სიტყვას, მოგვიანებით 5-20 მარტივ სიტყვას იყენებს, ორი 
წლისთვის კი უკვე ესმის 50 სიტყვის მნიშვნელობა. იყენებს 
უარყოფით შესიტყვებებს და შეუძლია ორი სიტყვის 
დაკავშირება. ინტერესით უსმენს მოყოლილ მოკლე 
ამბავს. 

წლიდან - ორ წლამდე  
(12-24 თვე)
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მეტყველების განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები

     
•• როცა ბავშვი იწყებს მეტყველებას, ეცადეთ, არ 
 გააწყვეტინოთ, არ დაასრულოთ წინადადება მის 
 ნაცვლად, მიეცით საშუალება, თავად მონახოს საჭირო 
 სიტყვები;

•• შეეცადეთ, არ შეუსწოროთ სიტყვები, რომელსაც 
 შეცდომით ამბობს, ამის ნაცვლად, როცა თქვენ 
 ისაუბრებთ, უბრალოდ, გაიმეორეთ ეს სიტყვები სწორად;

•• ერთად ითამაშეთ ისეთი თამაშები, რომელიც 
 მოითხოვს მარტივი დავალებების შესრულებას, 
 მაგალითად: გადმომიგდე ბურთი, ისროლე კალათში და ა. შ.

•• ახალი სიტყვების სასწავლად გამოიყენეთ დასურათებული    
 წიგნები, ფოტოები, სურათები, სხვადასხვა საგანი, რათა 
 ბავშვისთვის თვალსაჩინო იყოს;

•• ბავშვის საუბარი უკუკავშირით წაახალისეთ. მაგალითად, უთხარით - 
 მართლა? რა საინტერესოა... და ა. შ. 

•• წაახალისეთ ბავშვი, ისაუბროს საკუთარ განცდებზე, ფიქრებზე;

•• ყოველდღიურ საქმიანობებში ყოველთვის გაახმოვანეთ თქვენი   
 მოქმედებები და ხაზი გაუსვით თანმიმდევრულობას: ახლა მე ფაფა 
 უნდა მოვამზადო - ჯერ ჯამს ავიღებ და ბურღულს ჩავყრი, მერე 
 წყალს დავასხამ და ა. შ.

ორი წლიდან ბავშვი სიტყვიერად პასუხობს მარტივ 
კითხვებს, ასევე ასრულებს ისეთ ორსაფეხურიან 
ინსტრუქციას, რომელშიც მოქმედებები არ უკავშირდება 
ერთმანეთს. მაგალითად, დააბრუნე ფანქრები კოლოფში 
და მერე მომეხმარე მაგიდის გაშლაში. სხეულის 6 
ნაწილზე მაინც მიუთითებს, ასევე მინიმუმ სამ ფერს 
განასხვავებს და ზოგადად, უკვე რამდენიმე ასეული 
სიტყვის მნიშვნელობა იცის. ბავშვი სიამოვნებით ისმენს 
მოკლე ზღაპრებს, მოთხრობებს. საკუთარი აზრების 
გამოსახატავად იყენებს როგორც სიტყვებს, ასევე 
ჟესტებს. 

ორი წლიდან სამ წლამდე 
(24 - 36 თვე)
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•• ხშირად უკითხეთ ბავშვს, ეცადეთ, შეურჩიოთ ბავშვს ასაკის 
შესაბამისი წიგნები და წაუკითხეთ  ყოველდღიურად, ისიამოვნეთ ამ 
პროცესით თავადაც; 

•• უკითხეთ ბავშვს ნელი ტემპით, სხვადასხვა პერსონაჟის 
გახმოვანებისას შეცვალეთ თქვენი ხმის ტემბრი,  დაათვალიერებინეთ 
ნახატები, აღწერეთ, დაუსვით კითხვები;

•• შეარჩიეთ დასურათებული წიგნები, ძალიან მოკლე ტექსტებით, 
რომლის შინაარსი ბავშვისთვის ნაცნობ გარემოს და სიტუაციებს ეხება: 
ოჯახის წევრებს, სახლსა და ეზოს, ნაცნობ  ცხოველებსა და სათამაშოებს;

•• ხშირად ეთამაშეთ ისეთი თამაშები, როდესაც ხმის იმიტაციის 
საშუალება ექნება: აბა როგორ ყეფს ძაღლი? ვითომ ფუტკარი ხარ, როგორ 
ბზუის?

•• თამაშის დროს გამოიყენეთ თოჯინა ხელთათმანები, მარიონეტები.
შეეცადეთ, ბავშვმა სიამოვნება მიიღოს თქვენთან საუბრით.

თამაშები მეტყველების განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

წაახალისეთ ბავშვი, გამოიყენოს სათამაშო ტელეფონი, 
დაურეკეთ მას და წაახალისეთ, გესაუბროთ, დაუსვით 
კითხვები სხვადასხვა მისთვის საინტერესო თემაზე.

ყოველდღიური საქმიანობების დროს მიუთითეთ ბავშვს 
სხვადასხვა ნივთზე და ჰკითხეთ: ეს რა არის? წაახალისეთ, 
რომ დაასახელოს ეს ნივთი. თუ თვითონ ვერ მოახერხა, 
თქვენ თქვით და წაახალისეთ გაიმეოროს. 

ტელეფონი
საჭირო მასალა: სათამაშო ტელეფონი.

ეს რა არის?
საჭირო მასალა: სახლში არსებული საგნები. 
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თავდაპირველად წაუკითხეთ ბავშვს ლექსი სხვადასხვა 
ინტონაციის გამოყენებით. შემდეგ იგივე ლექსი წაიკითხეთ 
დამარცვლით, მარცვლების წარმოთქმისას ბავშვთან ერთად 
დაუკარით ტაში, მაგ:
„ზღარ-ბო, ზღარ-ბო, ქა-ცვი-ა,
ეს რა ქურ-ქი, გა-ცვი-ა...“  

აჩვენეთ ბავშვს რომელიმე ნივთი და ჰკითხეთ: როგორია? 
წაახალისეთ, რომ დაასახელოს რაც შეიძლება მეტი სიტყვა. 
ეს თამაში შეგიძლიათ ყოველდღიური საქმიანობისას 
ითამაშოთ: სეირნობისას, სადილის დროს ან ბანაობისას.

აირჩიეთ ცხოველი, ფრინველი ან ნივთი, მაგალითად, ჩიტი. 
წაახალისეთ ბავშვი, ჩამოთვალოს, რა შეუძლია ჩიტს, მაგ: 
ჩიტი დაფრინავს, ჩიტი კენკავს და ა. შ. შემდეგ გაცვალეთ 
როლები, ახლა ბავშვმა აირჩიოს და თქვენ ჩამოთვალეთ. 

ლექსი დამარცვლით
საჭირო მასალა: რომელიმე საბავშვო ლექსი.

როგორია, რასაც ხედავ?
საჭირო მასალა:  სხვადასხვა სათამაშო, ნივთები.

ჩიტი დაფრინავს
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შემეცნებითი განვითარება

ერთი წლიდან   ბავშვი  მეტად ცდილობს მიბაძოს
ნაცნობი უფროსების მოქმედებებს. მაგალითად, 
დააძინოს თოჯინა ან „ისაუბროს“ ტელეფონზე, ცდილობს, 
გადაწმინდოს მაგიდა ტილოთი. ცნობს ნაცნობ 
საგნებს წიგნში. ვითომ  აჭმევს თოჯინას, სათამაშო 
მანქანის ტარებისას გამოსცემს შესაბამის ხმას. უკვე 
წლინახევრიდან მოსწონს ჭურჭლის დაცლა და ავსება, 
ბოთლის დახურვა და გახსნა. იწყებს საგნების დაჯგუფებას 
რაიმე ნიშნით. მაგალითად, ერთად აწყობს მანქანებს, 
ერთად კუბურებს. უკეთ იწყებს პრობლემების გადაჭრას. 
მაგალითად,  სულს უბერავს კოვზს, როცა ვეუბნებით, 
რომ ფაფა ცხელია.

ორი წლიდან პატარა  უფრო მეტად ერთვება როლურ  
თამაშებში, იწყებს წარმოსახვითი საგნების გამოყენებას. 
მაგალითად, ფეხსაცმელების ყუთი შეიძლება გამოიყენოს 
როგორც დათუნიას საწოლი. პატარას უფრო მეტად 
უვითარდება იუმორის გრძნობა. მაგალითად, იცინის, 
როცა „ფისო“ ყეფს, ან „ძაღლი“ კნავის. მეტად ვითარდება 
ბავშვის ფანტაზია, მაგრამ ჯერ კარგად ვერ არჩევს, რა არის 
რეალობა და რა წარმოსახვა. ბავშვს უკვე ახსოვს, რა მოხდა 
გუშინ, აჯგუფებს საგნებს უფრო რთულ კატეგორიებში. 
მაგალითად, ცხოველები, ყვავილები, მანქანები. შეუძლია 
დაალაგოს ნივთები ზომის მიხედვით - პატარიდან 
დიდისკენ.

წლიდან - ორ წლამდე 
(12-24 თვე)

ორიდან სამ წლამდე 
(24-36 თვე)
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შემეცნებითი განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები

       
•• მიზეზშედეგობრივი კავშირების 
 გასაგებად აღწერეთ, ის რაც ხდება, როცა 
 ბავშვი თამაშობს: ჭიქა გაივსო და წყალი 
 გადმოიღვარა, ხის კოვზი ტივტივებს, 
 ბურთი გაგორდა და ა. შ.

•• დაუსვით ბავშვს კითხვები:  ნეტა, რა 
 მოხდება, ამ ღილაკს თუ დავაჭერთ? ჭიქა 
 იტივტივებს? და ა.შ.

•• სეირნობისას შეაგროვეთ სხვადასხვა 
 ბუნებრივი მასალა, დაახარისხეთ  ცალ-
 ცალკე - ფოთლები, ტოტები, ქვები, 
 ნიჟარები. შეადარეთ ერთმანეთს, 
 ყურადღება გაამახვილეთ მსგავსებაზე და განსხვავებაზე.

•• დაახარისხეთ სხვადასხვა ფერის კუბურები ფერების მიხედვით,   
 შემდეგ კი ფორმების მიხედვით, შეადარეთ რაოდენობები (ცოტა-  
 ბევრი), გადათვალეთ ერთად.

•• ააწყვეთ სხვადასხვა ორნამენტი ბუნებრივი მასალების     
 გამოყენებით.

•• წაახალისეთ ბავშვი გაითამაშოს და განასახიეროს  ვინმე ან   
 რამე: „მე ფისო ვარ, რძეს დამისხამ?“  წარმოსახვის     
 განვითარებისთვის გამოიყენეთ სხვადასხვა ნივთი, მაგალითად,  
 კუბურა  ვითომ  ტელეფონია.

•• შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებისათვის კარგი 
 საშუალებაა სახვითი ხელოვნება, ცეკვა და მუსიკა. ამისათვის 
 მიეცით ბავშვს საშუალება, მოსინჯოს სხვადასხვაგვარი სამხატვრო 
 მასალა, თავისუფლად  ჩაატაროს ექსპერიმენტები: შეურიოს 
 ფერები, ხატოს სხვადასხვანაირი საშუალებით - ფოთლებით, 
 ბუმბულებით. მთავარი და მნიშვნელოვანია, ბავშვის შემოქმედებით 
 პროცესში ჩართვა და არა ის, თუ  როგორ დახატავს.

•  •  მოასმენინეთ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა, იმოძრავეთ, იცეკვეთ და 
 იმღერეთ მასთან ერთად. აყევით მელოდიებს  სახლში  
 დამზადებული მუსიკალური ინსტრუმენტებით.
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თამაშები შემეცნებითი  განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

ცომის დასამზადებლად აურიეთ ინგრედიენტები ქვაბში 
და დაბალ ცეცხლზე დაადგით,  ურიეთ რომ არ მიიწვას,  
ცოტა ხანში ნახავთ, რომ მასა მიიღებს  ცომის ფაქტურას, 
გადმოდგით ცეცხლიდან, გააცივეთ და დაყავით იმდენ 
ნაწილად, რამდენი ფერიც გაქვთ, შეურიეთ ცომს და კარგად 
აზილეთ. ცომს ასევე შეგიძლიათ დაუმატოთ სხვადასხვა 
ესენცია ან სურნელოვანი ზეთები - პიტნის, ლიმონის, ნუშის 
და ა. შ.   შესთავაზეთ ბავშვს ცომი  და ბუნებრივი მასალები, 
წაახალისეთ დაამრგვალოს, დააგრძელოს ცომი,  დაამაგროს 
მათზე ბუნებრივი მასალები.

წყალში წინასწარ გახსენით სხვადასხვა ფერის საკვები 
საღებავი: წითელი, ყვითელი, ლურჯი, მწვანე და ა.შ. ჩაასხით 
გაფერადებული  წყალი სხვადასხვა ჭურჭელში და ჩააწყვეთ 
დიდ კონტეინერში. წაახალისეთ ბავშვი, მაგალითად,  
ყვითლად შეფერილი წყალი გადაასხას  ლურჯად შეფერილ 
წყლიან ჭურჭელში და დააკვირდეს ფერების შერევას.  

ხელნაკეთი საძერწი ცომი
საჭირო მასალა: ორი ჭიქა ფქვილი, ერთი ჭიქა მარილი, ორი 
ჭიქა წყალი, ერთი სუფრის კოვზი ზეთი, ერთი პაკეტი საკვები 
ლიმონმჟავა, საკვები საღებავები, ბუნებრივი მასალები.

ფერების შერევა
საჭირო მასალა: დიდი ზომის კონტეინერი, სხვადასხვა 
გამჭვირვალე ჭურჭელი, ჭიქები, სხვადასხვა ზომის ბოთლები, 
საკვები საღებავი.
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დადეთ სამი ან ოთხი სხვადასხვანაირი სათამაშო მაგიდაზე 
და სთხოვეთ ბავშვს, დაიმახსოვროს მაგიდაზე მოთავსებული 
ნივთები და  შემდეგ დაიხუჭოს, დააფარეთ რომელიმე 
სათამაშოს ჭიქა, ბავშვმა უნდა გამოიცნოს, რომელი აკლია.  
შეგიძლიათ გაზარდოთ სათამაშოების რაოდენობა.

რა აკლია?
საჭირო მასალა: რამდენიმე პატარა სათამაშო: კუბურები, 
ცხოველების ფიგურები და ა. შ. პლასტმასის ჭიქა. 

ქოთანში ან კონტეინერში ჩაყარეთ  ბურღული ან მიწა, 
ხის ტოტებისა და ქვების დახმარებით გააფორმეთ 
როგორც ეზო ან ტყე, ჩასვით ცხოველების და ადამიანების 
ფიგურები, ითამაშეთ  ვითომ ტყეში ან ეზოში, ამოძრავეთ და 
გაახმოვანეთ ფიგურები. წაახალისეთ ბავშვი, გეთამაშოთ 
დიალოგის მეშვეობით: „გამარჯობა, ლომო, როგორ ხარ, 
მელაკუდა ხომ არ გინახავს?“

პატარა სამყარო
საჭირო მასალა: დიდი ზომის ქოთანი ან  კონტეინერი, ცხოველების 
და ადამიანების პატარა ფიგურები, რაიმე ბურღულეული,  ხის 
ტოტების გადანაჭრები და  დიდი ზომის ქვები. 

ბავშთან ერთად შეაგროვეთ ეზოში ბუნებრივი მასალები, 
აავსეთ კონტეინერი წყლით. წაახალისეთ, რიგრიგობით 
ჩააგდოს წყალში ნაპოვნი ნივთები, გაახმოვანეთ, რა 
ჩაიძირა და რა ტივტივებს. შეგიძლიათ წინასწარ გამოთქვათ 
ვარაუდები: „ჩემი აზრით ჩაიძირება, შენი აზრით? უი, 
ტივტივებს,  შენ მოიგე“.

იძირება თუ ტივტივებს?
საჭირო მასალა: ქვები, ტოტები, ფოთლები, ყვავილები, 
კონტეინერი, წყალი.
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სოციალურ-ემოციური განვითარება

ერთი წლის ბავშვი უფრო და უფრო მეტ სიამოვნებას 
ღებულობს ოჯახის წევრებთან ურთიერთობით, კოცნის და 
ეხუტება ოჯახის წევრებს, ნაცნობ ადამიანებს, საყვარელ 
ცხოველს. მოსწონს მარტო თამაში - შეუძლია თავი 
გაირთოს გარკვეული დროის განმავლობაში. ამავე დროს 
სხვა ბავშვების გარემოცვაში ყოფნაც მოსწონს, გარკვეული 
ხანი შეუძლია უბრალოდ მათ გვერდით თამაში. 
ერთი წლიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვი უკვე ცნობს და 
ეძახის საკუთარ თავს სარკეში. როცა შესაბამის შეკითხვას 
უსვამენ, შეუძლია საკუთარი სხეულის ნაწილებზე 
მიუთითოს. ასევე შეკითხვაზე მარტივი „კი“ ან „არა“ 
პასუხით შეუძლია გამოხატოს თავისი არჩევანი. როცა 
რამე ახალს აკეთებს უფროსს უყურებს და წარმატების 
შემთხვევაში იღიმება. ამ ასაკში ბავშვი უკვე აღიქვამს 
სხვის მიერ გამოხატულ სხვადასხვა ემოციასაც - სიხარულს, 
წყენას, ბრაზს, ასევე თავად გამოხატავს ემოციებს ნაცნობი 
ადამიანების მიმართ. თანაგრძნობას გამოხატავს ოჯახის 
წევრების მიმართ, მაგალითად ეფერება იმას, ვინც ცუდ 
ხასიათზეა. ნაცნობი უფროსის მხარდაჭერას ითხოვს, როცა 
ძლიერი ემოციები იპყრობს, ეძებს მას როდესაც ეშინია, ან 
დამშვიდება სურს. ბავშვს უკვე შეუძლია საკუთარი ქცევის 
შეცვლა უფროსის თხოვნის შესაბამისად, შეუძლია მარტივი 
მითითებების შესრულება - მომეცი, აქ დადე, მომიტნე და 
ა.შ. ამ ასაკში ბავშვი თამაშის დროს იმეორებს უფროსის 
მოქმედებებს - დაჰყავს მანქანა, კითხულობს, სადილს 
ამზადებს. მოსწონს ნაცნობ ადგილებში ყოფნა, უცხო 
გარემოში როდესაც ნაცნობი უფროსი იქვე ეგულება, თავს 
უსაფრთხოდ გრძნობს და მშვიდად იკვლევს ახალ 
ნივთებს და გარემოს. 

წლიდან - ორ წლამდე 
(12-24 თვე)



18

2 წლის ბავშვი უკვე საკუთარ თავს სახელით 
მოიხსენიებს, ასევე თავის გვარს ასახელებს, აქვს 
გამორჩეულად საყვარელი წიგნი, სათამაშო, საქმიანობა, 
კერძი, ჰყავს გამორჩეული თანატოლები, რომლებთანაც 
თამაში უყვარს. შეუძლია არჩევანის გაკეთება რა ჩაიცვას, 
რა ითამაშოს. აღიარებს საკუთარ მიღწევებს და ამასთან 
დაკავშრებით სიხარულს გამოხატავს. 2 დან 3 წლამდე 
ასაკში ბავშვი შეხსენების შემთხვევაში მარტივ წესებს 
იცავს, აგრეთვე ხვდება რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს 
წესის დარღვევას.  იყენებს სიტყვებს „მადლობა“, „თუ 
შეიძლება“, „ნახვამდის.“ იცის როდის უნდა ითხოვოს 
დახმარება. ბავშვს შეუძლია რამოდენიმე ემოციის 
დასახელება, ამბობს მე მიხარია, მეშინია, გაბრაზებული 
ვარ, მეწყინა, სხვის ემოციებსაც ამჩნევს და ასახელებს. 
ბავშვი იმპულსების კონტროლს ცდილობს, ნაცნობ 
გარემოში ადვილად ეგუება მშობელთან განშორებას.  ამ 
ასაკში მას სიამოვნებს სხვა ბავშვების გვერდით თამაში, 
კეთილგანწყობას გამოხატავს ნაცნობი ბავშვების 
მიმართ, თამაშის დროს უფროსის დახმარებით იცავს 
რიგს, ან ათხოვებს და გამოართმევს სათამაშოს სხვა 
ბავშვებს, თუმცა ხანდახან უჭირს გაზიარება, ამბობს 
„არა, ჩემია“. უფროსებს სათამაშოდ იწვევს, ხშირად 
არის თამაშის წამომწყები, ინიციატორი. თამაშის დროს 
წარმოსახვით პერსონაჟებს ქმნის. 

ორი წლიდან სამ წლამდე 
(24 - 36 თვე)
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სოციალურ-ემოციური განვითარების ხელშეწყობის 
სტრატეგიები

     
•• თქვენ შეგიძლიათ ხელი შეუწყოთ თქვენი ბავშვის 
 სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარებას პირველ 
 რიგში რეგულარული რუტინის, გარკვეული დღის 
 განრიგის შემუშავებით, გონივრული საზღვრების 
 დაწესებით და ამ ყველაფრის თანმიმდევრულად 
 შესრულებით;

•• ყოველთვის მიეცით ბავშვს არჩევანის საშუალება, დაუსვით შეკითხვა,  
 მაგ: შვრიის ფაფა გინდა თუ ბრინჯის? ლურჯ მაისურს 
 ჩაიცვამ თუ კოპლებიანს? 

•• მიეცით ბავშვს საშუალება სახლის საქმეებში მოგეხმაროთ, მას   
 შეუძლია საკუთარი სათამაშოები აალაგოს, ტანსაცმლის კარადაში  
 შელაგებაში დაგეხმაროთ და ა.შ.

•• ბავშვის უნარების მიმართ დადებითი განწყობა გამოხატეთ, აღნიშნეთ 
 ბავშვის მიღწევები, წარმატებები, ისაუბრეთ მის გამორჩეულ 
 სურვილებზე, უნარებზე;

•• იყავით პოზიტიური ქცევის მაგალითის მიმცემი, გადაუხადეთ მადლობა 
 დახმარებისთვის, თავად გამოიყენეთ ის სიტყვები, რომელთა 
 სწავლებაც გსურთ ბავშვისთვის;

•• ხშირად მიეცით ბავშვს საშუალება ითამაშოს თავისი თანატოლების 
 გვერდით, ნუ დააძალებთ მათთან ერთად თამაშს, მიეცით საშუალება 
 უბრალოდ მათ გვერდით თამაშით ისიამოვნოს, გაახმოვანეთ სხვა 
 ბავშვების თამაში: შეხედე ნიკომ კოშკი ააშენა ქვიშისგან და ქვებისგან;

•• თავადაც ხშირად ეთამაშეთ ბავშვს წარმოსახვითი თამაში, 
 განასახიერეთ სხვადასხვა პერსონაჟები. ამ დროს ასწავლეთ 
 გაზიარება, რიგის დაცვა;

•• ხშირად შექმენით ისეთი სიტუაციები, როცა ბავშვი თავს კარგად 
 იგრძნობს, ეს შეიძლება იყოს ერთად საუზმე, ძილის წინ წიგნის 
 კითხვის რიტუალი და ა.შ.

•• გაახმოვანეთ ბავშვის ემოციები: ჩანს რომ ნაწყენი ხარ... 

•• ესაუბრეთ სხვა ბავშვების ემოციებზეც: თაკოს ეწყინა ქვიშა რომ 
 ჩაუყარე ჯამში...

•• წაიკითხეთ წიგნები, სადაც ემოციების შესახებ არის მოთხრობილი, 
 ისაუბრეთ პერსონაჟების ემოციებზე;

•• წაახალისეთ ბავშვი, რომ საკუთარი სათამაშო აბანაოს, ჩააცვას, 
 მოაწესრიგოს, რათა სხვაზე ზრუნვა ისწავლოს;

•• შექმენით ისეთი გარემო, სადაც ნაკლებად მოგიწევთ შეზღუდვების 
 დაწესება.
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თამაშები სოციალურ-ემოციური განვითარების 
ხელშეწყობისათვის

დააფინეთ ქსოვილი იატაკზე და წაახალისეთ ბავშვი, რომ 
ზედ დაწვეს.  შემდეგ ერთი მხრიდან თქვენ დადექით, მეორე 
მხრიდან სხვა უფროსი და ფრთხილად აწიეთ ქსოვილი. 
ნელა ამოძრავეთ ქსოვილი და გაახმოვანეთ: ზღვა ღელავს, 
ღელავს. მიეცით ბავშვს საშუალება იხალისოს და დადებითი 
ემოციები გამოხატოს. 

ეს თამაში კარგი საშუალებაა იმპულსების მართვის 
უნარისთვის. დადექით ხალიჩაზე ბავშვთან ერთად და 
გაახმოვანეთ თქვენი მოძრაობები: ჩიტი დაფრინავს - თან 
ხელები ამოძრავეთ და ბავშვიც წაახალისეთ, რომ იგივე 
გაიმეოროს, დათვი ბაჯბაჯებს - შეცვალეთ მოძრაობა. ასე 
შეგიძლიათ სხვადასხვა მოძრაობები შესთავაზოთ: პეპელა 
დაფარფატებს, ბაჭია დახტის და ა.შ. და წაახალისოთ 
ბავშვი, რომ განასახიეროს. დროდადრო ცვალეთ მითითება, 
ბავშვმაც შესაბამისად უნდა შეცვალოს მოქმედებები.  

ზღვა ღელავს
საჭირო მასალა: დიდი ზომის გამძლე ქსოვილი, ან ზეწარი;

ჩიტი დაფრინავს, დათვი ბაჯბაჯებს
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ფერადი ფურცელი დააწებეთ თეთრ ფურცელზე მეტი 
სიმყარისთვის, შემდეგ კი გამოჭერით საშუალო ზომის 
წრეები - ეს იქნება სახეები. შემდეგ თითოეული ფერის 
წრეზე სხვადასხვა ემოციები გამოსახეთ - მხიარული, 
მოწყენილი, გაბრაზებული, შეშინებული. სახეებს უკან ხის 
ჩხირი დაამაგრეთ ქაღალდის სკოჩით. აიღეთ თითო სახე 
და წაახალისეთ ბავშვი, რომ შესაბამისი მიმიკა მიიღოს, 
გაახმოვანეთ - შეხედე როგორი გახარებულია, როგორი სახე 
აქვს აბა მაჩვენე... ეს როგორი მოწყენილია, აბა როგორი სახე 
აქვს...

შესთავაზეთ ბავშვს სახლში არსებული ნამდვილი ნივთებით 
თამაში, მასთან ერთად თქვენც ითამაშეთ, გაახმოვანეთ 
მათი მოქმედება.

როგორი სახე აქვს...
საჭირო მასალა:  ქაღალდის ფურცლები, ფერადი ქაღალდი, შავი 
მარკერი, ხის ჩხირები, ქაღალდის სკოჩი. 

სახლობანა
საჭირო მასალა: სახლის ნამდვილი ნივთები, რომლითაც თამაში 
შეიძლება.
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დაახატეთ ბავშვს თითზე სახის მარტივი კონტური - თვალები 
და პირი, წახალისეთ, რომ გაახმოვანოს, როგორ ხასიათზეა, 
რას გრძნობს. 

 მოთავსდით ხალიჩაზე ბავშვთან ერთად, კარგი იქნება თუ 
ამ თამაშში ოჯახის სხვა წევრებიც ჩაერთვებიან. გააგორეთ 
ბურთი და დაასახელეთ ვისთან მიგორავს - მაგალითად 
ბურთი მიგორავს ნინისთან. შემდეგ ეს მოთამაშე სხვას 
გაუგორებს ბურთს და კვლავ მის სახელს ამბობს. 

მოლაპარაკე თითები.
საჭირო მასალა: ფლომასტერი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება 
სხეულზე. 

ბურთი მიგორავს...
საჭირო მასალა: საშუალო ზომის ბურთი. 
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გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში
www.unicef.org/georgia

E-mail: tbilisi@unicef.org

  unicefgeorgia

პუბლიკაცია მომზადებულია გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) 
ფინანსური მხარდაჭერით. პუბლიკაციაში გამოხატული 
მოსაზრებანი, შესაძლებელია, არ ასახავდეს გაეროს ბავშვთა 
ფონდის ოფიციალურ თვალსაზრისს.


