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ПЕРЕДМОВА

Жінка відчула, що вона вагітна... Або ще не відчула, але пристрасно прагне 
цього. І їй хочеться дізнатися, що ж буде далі: які зміни відбуватимуться 
в її організмі, як це вплине на її здоров'я, на її професійну діяльність, на 
її стосунки з чоловіком тощо. А далі у жінки з'являються інтерес і стур
бованість з приводу майбутніх пологів: як підготуватися до них, як вони 
перебігатимуть, що приготувати до їх настання і як підготуватися самій. 
Ще більш природним буде бажання взнати якомога більше про майбут
нього малюка: яким він буде, що відбуватиметься з ним до народження, 
як він розвивається, що відчуває до і після пологів, як за ним доглядати, 
чим годувати, як виховувати?

Отже, у нормальної жінки виникає настільки багато запитань, що не 
всі можуть навіть запам'ятати їх, аби запитати у лікаря жіночої консуль
тації. На жаль, до процесу пояснення цих запитань, часто «підключають
ся» бабусі, подружки, знайомі та родичі. «На жаль» — не тому, що вони 
намагаються допомогти, замінюючи своїми відповідями поради лікаря, 
а тому що досить часто їх відповіді — неправильні й можуть спричинити 
неприємні наслідки. Тому автор цієї книжки спробував висвітлити яко
мога більшу частину запитань, які виникають у молодих жінок. Ще років 
з десять тому подібна література була якщо не дефіцитом, то вже, без сум
ніву, не надто широко представленою на книжковому ринку. Але попит, 
як відомо, породжує пропозицію. Зараз подібної літератури — достатня 
кількість. «Навіщо ж ще одна книжка?» — запитаєте ви. Вона потрібна, 
оскільки неможливо відповісти на всі запитання, звернені до лікарів жін
ками, які готуються до вагітності і пологів. Наприклад, навіть досвідчені 
лікарі іноді не в змозі пояснити ті чи інші зміни, що виникають у пацієнта: 
для того, щоб поставити діагноз, вони скликають своїх колег на консиліум. 
І консиліум, зазвичай, доходить до спільної правильної думки. Як сказав 
змій Горинич: «Одна голова — добре, а три краще!». Так само і з книж
ками — адже вони всі чимось різняться і часто доповнюють одна одну.

Тому добре, якщо у вас буде декілька книжок із цієї теми. Якщо вас 
хвилює запитання, відповідь на яке відсутня в них, то, можливо, пере
горнувши сторінки нашої, ви знайдете відповідь у ній.
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РОЗДІЛ І 
МАЙБУТНІЙ МАМІ

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ЗАПЛІДНЕННЯ

Для запліднення потрібно, щоб сперматозоїд і яйцеклітина 
«зустрілися» у матковій трубі. Але до цього сперматозоїд пови
нен потрапити в піхву. Сподіваюся, що цей процес описувати 
не потрібно, оскільки практично всі знають, як «...люди роблять 
нових людей...».

Отже, потрапивши в піхву, сперматозоїди, активно оберта
ючи хвостиками, поспішають потрапити в матку через ший
ковий канал. Матка «допомагає» їм, оскільки під час оргазму 
скорочення м'язів піхви й тазового дна приводять до того, що 
шийка матки ніби «скльовує» сперматозоїди з піхви. (Уявляє
те, цей процес був знятий німецькими операторами!) Потім 
сперматозоїди прямують через шийковий канал у порожнину 
матки й, пройшовши її, досягають маткових труб. Ніхто з них 
«не знає», у якій із труб знаходиться яйцеклітина! І лише одно
му (рідко — двом або трьом) з них вдається знайти її. На кінці 
голівки сперматозоїда розташована більш щільна й гостра зона, 
за допомогою якої (а ще — за допомогою ферментів) він розчи
няє зовнішню оболонку яйцеклітини й, продовжуючи обертати 
хвостом, прослизає в неї. Хвіст при цьому відпадає від голів
ки сперматозоїда й дегенерує, а ядро починає збільшуватися. 
Із цього моменту запліднення вже здійснене, і вже йдеться не 
про яйцеклітину, а про яйце. Яйце відразу починає ділитися, 
але про те, як це відбувається, ми поговоримо пізніше.



МАЙБУТНІЙ МАМІ

ЯК ВИЗНАЧИТИ НАЙБІЛЬШ 
СПРИЯТЛИВИЙ ЧАС ДЛЯ ЗАПЛІДНЕННЯ

Менструальний цикл у жінок за тривалістю варіюється від 
22 до 32 днів. Незважаючи на таку істотну різницю (близько 
10 днів), в організмі будь-якої жінки відбуваються абсолютно іден
тичні процеси. Під дією фолікулінстимулюючого гормону, проду
кованого гіпофізом, підвищується рівень естрогенів. Це приво
дить, з одного боку, до дозрівання фолікула в яєчнику, а з іншого 
боку — до потовщення шару ендометрію в матці. Ці процеси три
вають близько 14 днів. За цей час яйцеклітина дозріває, фолікул 
яєчника лопається —  й відбувається овуляція. Розрив фолікула 
у деяких жінок супроводжується неприємним або навіть хвороб
ливим відчуттям, але більшість і не відчувають нічого у цей момент.

Яйцеклітина виходить з фолікула, що лопнув, і рухається в на
прямку до труби. Вона проникає в неї й «чекає» зустрічі зі спер
матозоїдом. Запліднення яйцеклітини можливе протягом дуже 
невеликого відрізка часу —  усього декількох годин. На відміну 
від яйцеклітини, сперматозоїд здатний до запліднення протягом 
декількох днів.

З огляду на все вищесказане можна зробити висновок, що 
найбільш оптимальним часом для зачаття будуть наступні дні 
місячного циклу: від 10-го дня після першого дня початку менс
труації до 15-17-го дня. Якщо ж вас цікавлять так звані «безпеч
ні» дні, тобто ті дні, коли вагітність не настане, то це —  всі дні до 
десятого з першого дня місячних (якщо місячні тривають 3-4 дні, 
то 6-7 днів) і близько 5 днів до початку місячних. Причому ос
танні складно відрахувати, оскільки не всі жінки почувають, що 
місячні повинні от-от початися, хоча деякі добре знають це. 
Крім того, не у всіх жінок місячний цикл строго стабільний. Тому 
перед місячними краще не ризикувати (хіба що за 1-2 дні, коли 
вже майже всі жінки відчувають настання місячних) — а раптом 
цикл «збився» і замість 26 днів стане 32 денним!

ЧИ МОЖНА ВИБРАТИ СТАТЬ 
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ

Бажання народити дитину певної статі старе, як світ. Існує 
безліч порад, власне й навколонаукових методів, за допомо
гою яких, нібито, можна не тільки спрогнозувати, але й задати 
бажану стать майбутньої дитини.

2 Я - МІМІ

ЯА̂ Ьісо/Іо зн,а/ти,! ^

Запліднення яйцекліти
ни можливе протягом 
дуже невеликого відрізка 
часу — усього декількох 
годин. На відміну від яйце
клітини, сперматозоїд здатний 
до запліднення протягом 
декількох днів.

Найбільш оптимальним часом 
для зачаття будуть наступ
ні дні місячного циклу: 
від Ю-го дня після першого 
дня початку менструації 
до 15-17-го дня.
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Розділ 1

^  ЯА̂ ьк&Ио

Співвідношення статей ре
гулюється природою автома
тично.

Основою спадкоємної інфор
мації є набір хромосом, що 
знаходяться у ядрі клітини. 
Інша, менш значна, час
тина інформації міститься 
в мітохондріях у вигляді 
мітохондріальної ДНК.

Треба, однак, зауважити, що співвідношення статей ре
гулюється природою автоматично. Наприклад, достеменно ві
домо, що перед війною кількість народжених хлопчиків більша, 
ніж дівчаток. І, навпаки, у період економічного розквіту країни 
дівчаток народжується більше, ніж хлопчиків.

Однозначного пояснення цьому факту немає дотепер. Хоча 
безліч учених уже дуже давно займаються цією проблемою. 
Причому вчених це питання хвилює зовсім не просто так. Адже 
не секрет, що деякі хвороби передаються тільки хлопчикам 
або тільки дівчаткам. Наприклад, гемофілія передається від ма
терів до синів, а дочки при цьому не хворіють. Та й давно відо
мо, що хлопчики більш уразливі, ніж дівчатка, тому вони часті
ше гинуть внутрішньоутробно й у період новонародженості.

Тепер згадаймо генетику: визначимося, що таке спад
ковість. Спадковість — це властивість живих організмів 
передавати свої ознаки нащадкам. І хоча кожний індивіду
ум має свої, властиві тільки йому особливості (наприклад, 
малюнок ліній на пальцях), проте загальні властивості виду 
не змінюються й залишаються однаковими протягом бага
тьох поколінь. Зокрема, людина як окремий вид — Ното 
sapiens — існує (згідно з різними даними) від 40 тисяч до де
кількох сотень мільйонів років.

Основою спадкоємної інформації є набір хромосом, які зна
ходяться у ядрі клітини. Інша, менш значна, частина інформації 
міститься в мітохондріях у вигляді мітохондріальної ДНК. При
чому мітохондріальна ДНК здебільшого передається від матері, 
оскільки яйцеклітина містить набагато більше мітохондрій, ніж 
сперматозоїд, — через те, що вона більша в кілька тисяч разів.

Хромосоми, які знаходяться у яйцеклітині й сперматозоїдах, 
також складаються із ДНК. ДНК  — це дезоксирибонуклеїнова 
кислота. Вона складається із двох ланцюжків, закручених одне 
навколо одного в спіраль. Кожний ланцюжок складений з ок
ремих нуклеотидів, що складаються з дезоксирибози (цукру), 
фосфатного залишку й азотистої основи. Таких нуклеотидів 
усього чотири — аденін (А), гуанін (Г), тимін (Т) і цитозин (Ц). 
Вони завжди зібрані в пари, причому тиміну завжди проти
стоїть аденін, а гуаніну — цитозин.

Приблизно 1000 пар основи (А-Т: Ц-Г) у різних комбінаціях 
становлять один ген. При цьому одна клітина містить при
близно 1 млн генів. Сукупність всіх генів становить генотип 
організму.

Завдяки генотипу організм успадковує весь комплекс спад
коємних даних. Але зовнішнє середовище (під цим мається
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МАЙБУТНІЙ МАМІ

на увазі все: і клімат, і соціальне середовище, і харчування 
тощо) тим чи іншим чином впливають на формування організ
му, що розвивається. Тому комплекс генотипу й зовнішніх 
впливів називається фенотипом і є реальним вираженням 
генотипу в кожній окремо взятій людині.

У кожного виду на Землі існує строго певна кількість хро
мосом: у миші — 40, у шимпанзе — 48, у мухи-дрозофіли — 8, 
у людини — 46. Але при цьому завжди дві хромосоми є стате
вими, тобто відповідають за стать певного індивідуума.

Таким чином, у людини 44 хромосоми є аутосомами, а 2 — 
статевими хромосомами. Дитина одержує половину хромосом 
від матері, а іншу половину — від батька. Тобто в сперматозоїді 
і яйцеклітині знаходяться по 23 хромосоми. Я не буду «заван
тажувати» вас науковими термінами й теоріями, але в кожному 
із цих наборів є одна статева хромосома. Це або Х-хромосома, 
відповідальна за розвиток жіночих ознак, або У-хромосома, 
відповідальна за розвиток чоловічих ознак. І коли яйцеклітина, 
що несе завжди тільки Х-хромосому, зливається зі спермато
зоїдом, що несе також Х-хромосому, то майбутня дитина буде 
дівчинкою. Якщо ж їй «зустрічається» сперматозоїд, що несе 
У-хромосому, то вийде хлопчик.

Сперматозоїди, що несуть У-хромосому, трохи менші за роз
міром і набагато «моторніші», ніж ті, які несуть Х-хромосому. 
Проте вони менш витривалі й тому частіше «гинуть» по дорозі 
в маткову трубу. Тому навіть якщо такий сперматозоїд і «добі
жить» першим у трубу, але не «знайде» там яйцеклітину, що ще 
не встигла «спуститися», він загине. А от сперматозоїди, що не
суть Х-хромосому, більш життєздатні й можуть довше «жити» 
у матковій трубі, «очікуючи» овуляції.

Один з методів планування статі майбутньої дитини саме 
на цьому й базується. За допомогою вимірювання базальної 
температури слід визначити дату наступної овуляції (якщо ви 
не відчуваєте її самі). Якщо місячні регулярні, то цей день буде 
завжди постійним (наприклад, 14-й день від першого дня мі
сячних). Виходячи із цього, можна підрахувати: якщо ви хочете 
дівчинку, то останній статевий акт має бути не пізніше, ніж за 
2-3 дні до овуляції. Якщо ж хочете хлопчика, то утримайтеся 
протягом тижня, а в день овуляції або за один день до неї мо
жете здійснювати зачаття. При цьому потрібно дотримуватися 
однієї умови — і в тому, і в іншому випадку у вас має бути лише 
один статевий акт. Тоді цей метод спрацює. До речі, статисти
ка (яка знає все) свідчить про те, що цей метод ефективний 
у 70-80 % випадків.

ЗНО/Ш/Сь! ^

Одна клітина містить при
близно 1 млн генів. Сукуп
ність всіх генів становить 
генотип організму.

Дитина одержує половину 
хромосом від матері, а іншу 
половину — від батька. Тобто 
в сперматозоїді і яйцеклітині 
знаходяться по 23 хромосоми.

У кожному із цих наборів 
є одна статева хромосома.
Це або Х-хромосома, відпові
дальна за розвиток жіночих 
ознак, або У-хромосома, 
відповідальна за розвиток 
чоловічих ознак.

Якщо ви хочете дівчинку, то 
останній статевий акт має бути 
не пізніше, ніж за 2-3 дні до 
овуляції. Якщо ж хочете хлоп
чика, то утримайтеся протягом 
тижня, а в день овуляції або 
за один день до неї можете 
здійснювати зачаття.
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Розділ 1

ЩО ТАКЕ БАЗАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА 
І ЯК ї ї  ВИМІРЮВАТИ

Під час овуляції (приблизно 
на 14-й день) базальна темпе
ратура підвищується 
на 0,5 °С.

Базальна температура вимірюється в прямій кишці. За її до
помогою можна більш точно визначити, коли настає овуляція. 
Для цього ви щодня, вранці і ввечері, вимірюєте температуру 
в прямій кишці. При цьому не потрібно вводити градусник за
надто глибоко в анус. Досить увести його на 2-3 см. Результати 
вимірювань занотовуйте в зошит так, щоб у вас вийшов графік, 
де по осі ординат (та, що йде вгору) ви позначаєте темпера
туру в прямій кишці, а по осі абсцис (та, котра розташована 
горизонтально) — дні менструального циклу від першого до 
28-го дня (або, якщо у вас коротший або довший цикл, то до 
останнього дня вашого циклу).

При цьому, під час овуляції (приблизно на 14 день) базальна 
температура підвищується на 0,5 °С. Крім того, за допомогою 
цього методу іноді можна визначити, що овуляція взагалі не 
настає. Це буває при безплідді. Тоді на графіку вимальовуєть
ся майже пряма лінія без підвищення температури в період 
передбачуваної овуляції.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ 
ВАГІТНОЇ ТА ї ї  ПЛОДА, ЯКЩО ЖІНКА 
СТРАЖДАЄ НА ЯКЕ-НЕБУДЬ ХРОНІЧНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ

У зв'язку з успіхами сучасної медицини серед вагітних знач
но зріс відсоток жінок, які страждають на різні хронічні захво
рювання. І зокрема — на пороки серця. З одного боку, це 
зумовлено розширенням показань до збереження вагітності 
при тих видах пороків, при яких раніше вагітність уважалася 
протипоказаною. З іншого боку, зросли успіхи кардіохірургії, 
у результаті чого збільшилося число жінок, які перенесли у ди
тинстві операцію на серці.

Однак, незважаючи на все вищесказане, плоди вагітних 
з кардіальною патологією однаково страждають протягом всієї 
вагітності й під час пологів. Дуже часто вони з'являються на 
світ незрілими, гіпотрофічними. Та це й зрозуміло: у жінки з по
роком серця порушений кровообіг. І хоча її організм якось за
безпечений всім необхідним, плід же, зазвичай, недоодержує
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тих продуктів, які йому необхідні, і кисню. Це також може приз
водити до передчасних пологів. Причому недоношування пря
мо пов'язане з мірою пороку серця в матері. Крім того, ступінь 
ушкодження плода також залежить від форми пороку серця.

Крім гіпотрофій, недоношеності й асфіксій у пологах, ці діти 
частіше, ніж народжені від інших матерів, страждають на по
роки серця. Складно із упевненістю сказати, чи обумовлена ця 
патологія генетично (швидше за все, так), але основною при
чиною все-таки вважається внутрішньоутробна гіпоксія плода.

Нерідко у вагітних зустрічаються анемії. Трохи пізніше ми 
ще повернемося до питання про анемії, а поки поговоримо про 
таке: згідно зі статистичними даними, близько 30%  вагітних 
страждають на анемію (недокрів'я). При анемії в крові у жінки 
знижується кількість гемоглобіну. А це негативно позначається 
на виношуваному нею плоді. Адже якщо знижено кількість ге
моглобіну, плід починає страждати від кисневого голодування. 
Природно, що чим довше триває анемія, тим згубніші наслідки 
для плода.

У результаті анемії в жінок, які перенесли її, народжуються 
діти незрілі, гіпотрофічні, а якщо анемія була дуже вираженою, 
то можуть спостерігатися й мертвонародження. Якщо ж дитина 
народилася у матері, що страждає на анемію, то надалі й вона 
страждатиме на анемію, що може тривати протягом першого 
року життя.

Зараз дуже поширилися й ендокринні патології серед жі
нок, а цукровий діабет має першорядне значення у виник
ненні патологічних змін у плода.

Сутність цукрового діабету полягає в тому, що підшлунко
ва залоза майбутньої матері виробляє недостатню кількість 
інсуліну, що призводить до порушення вуглеводного обміну 
й підвищення рівня глюкози в крові. Такий стан називається 
гіперглікеміею. Це викликає порушення метаболізму (пере
творення певних речовин в організмі) і призводить до розла
ду багатьох функцій організму. Природно, що для плода нелі- 
кований цукровий діабет матері є серйозним ушкоджуючим 
фактором. Давно помічено, що немовлята в таких жінок мають 
великі розміри й надлишкову масу тіла. Це зумовлено підвище
ним відкладенням жиру внаслідок глибоких порушень обміну 
речовин. При цьому зовнішній вигляд такої дитини є типовим: 
місяцеподібне, пухле обличчя, підвищене відкладення жиру, 
особливо — в зоні шиї й талії. Таку статуру ще називають «ку- 
шингоїдною». (Синдром Іценко-Кушинга спостерігається при 
надлишковій кількості гормонів кори надниркових залоз).

Я^вало/! І

Симптоми цукрового діабету:
• часте сечовипускання;
• підвищена спрага;
• швидке схуднення;
• слабкість;
• поганий сон;
• швидка стомлюваність;
• запах ацетону з рота.
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Розділ 1

У жінки з пороком серця 
порушений кровообіг. І хоча 
її організм бідно забезпече
ний всім необхідним, плід же, 
зазвичай, недоодержує тих 
продуктів, які йому 
необхідні, і кисню.

Природно, що цукровий діабет може призвести не тільки до 
народження хворої дитини, але й мертвонародження.

Патології щитовидної залози також можуть порушити нор
мальний розвиток плода. Причому порушення можуть виника
ти як при ураженні самої залози, так і в результаті застосування 
деяких ліків, застосовуваних для лікування тиреотоксикозу.

Щитовидна залоза під час вагітності починає функціонувати 
більш активно й досягає піку активності у строк пологів. Потім 
протягом двох-трьох тижнів її активність знижується, поверта
ючись до норми. Такі коливання її активності обумовлені тим, 
що гормони, продуковані щитовидною залозою, стимулюють 
ріст і розвиток плода. У гірських і передгірних районах, там, 
де люди використовують питну поталу воду, часто спостері
гається ендемічний (районний) зоб. Він виникає через те, що 
в поталій воді немає солей йоду.

Також небезпечний для вагітних і тиреотоксикоз, особ
ливо для тих, хто не отримує відповідну терапію. Для таких 
жінок найбільш частим ускладненням вагітності є невиношу- 
вання (близько 59%), загроза викидня й передчасні пологи. 
У народжених дітей можуть спостерігатися порушення з боку
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центральної нервової системи (підвищена нервова збудливість, 
епілептичні напади, мікро- і гідроцефалія) й ендокринна пато
логія (уроджений зоб і — украй рідко — тиреотоксикоз). Крім 
цього, можуть спостерігатися зміни з боку серцево-судинної, 
кістково-м'язової, статевої та інших систем організму.

Захворювання надниркових залоз, такі як синдром Іцен- 
ко-Кушинга, хвороба Адисона, також негативно впливають на 
розвиток плода. При синдромі Іценко-Кушинга можуть розпо
чатися передчасні пологи або плід може вмерти внутрішньо- 
утробно. Але якщо дитина таки народилася, то найчастіше її 
розвиток відбувається нормально.

На відміну від синдрому Іценко-Кушинга, при якому гормонів 
виробляється в надлишку, хвороба Адисона характеризується 
недостатнім виробленням гормонів кори надниркових залоз. 
Найчастіше це спостерігається при поразці їх туберкульозним 
процесом. Якщо при відвідуванні гінеколога виявлено недостат
ність кори надниркових залоз, то своєчасне застосування пре
паратів (преднізолон, гідрокортизон) дозволить запобігти пато
логічному впливу на плід і зберегти вагітність, що розвивається.

При порушенні синтезу кортизолу — одного з гормонів 
кори надниркових залоз, що часто пов'язаний з підвищеною 
продукцією андрогенів (чоловічих гормонів) — у жінок вини
кає адреногенітальний синдром.

У жінок, які мають цю патологію, спостерігаються оволосін- 
ня лобка за чоловічим типом, надлишковий ріст волосся на 
обличчі, грудях (гирсутний синдром), збільшений клітор. Якщо 
вчасно призначити такій хворій гормональні препарати (глю- 
кокортикоїди), то автоматично відбувається зниження продук
ції андрогенів, і якщо терапія розпочата вчасно, то відхилень 
у розвитку плода можна уникнути.

ЧОМУ ВИНИКАЄ БЕЗПЛІДДЯ

Зазвичай, коли говорять про безпліддя, то мають на увазі 
жіноче безпліддя, забуваючи, що на чоловіче безпліддя в цій 
сумній статистиці припадає трохи менше 50 %.

Чоловіче безпліддя у більшості випадків обумовлене по
рушенням сперматогенезу (дозрівання сперматозоїдів). Дуже 
часта причина (близько 5 %) — варикоцеле. Варикоцеле — це 
розширення вен насінних канатиків, що призводить до пору
шення кровообігу в яєчках. Ще у 35 % випадків чоловічого 
безпліддя причина — захворювання статевих органів. Значно

С^бсмо/! І

Близько 30 % вагітних страж
дають на анемію (недокрів'я).

Для плода нелікований 
цукровий діабет матері 
є серйозним ушкоджуючим 
фактором.

Патології щитовидної залози, 
захворювання кори наднир
кових залоз також негативно 
впливають на розвиток 
плода.
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Розділ 1

Іїоро/да!

Чим швидше з'ясується 

причина безпліддя, тим 

раніше можна розпочати його 
лікування. Сучасні методи 

діагностики й лікування 

забезпечують сприятливий 
прогноз.

рідше безпліддя обумовлене аутоімунними процесами, при 
яких імунна система організму ушкоджує тканину яєчок і спер
матозоїди генними захворюваннями.

Таким чином, чоловіче безпліддя проявляється нездатністю 
до запліднення — незалежно від можливості здійснювати ста
тевий акт. При цьому в спермі можуть бути відсутніми сперма
тозоїди, може бути відсутнім еякулят (сперма) або спермато
зоїди можуть бути недостатньо рухливі. Зокрема відомо: якщо 
рухливих сперматозоїдів в еякуляті менш 75 %, то вже в цьому 
випадку можна говорити про чоловіче безпліддя.

Шлюб уважається безплідним, якщо вагітність не настає 
протягом одного року регулярного статевого життя в осіб діто
родного віку без застосування контрацептивних засобів. При 
цьому обстежують обов'язково обох партнерів. Чим швидше 
з'ясується причина безпліддя, тим раніше можна розпочати 
його лікування.

Сучасні методи діагностики й лікування забезпечують спри
ятливий прогноз. І навіть якщо поставлено невтішний діагноз, 
втрачати надію не варто! Сучасні методи лікування чоловічого 
безпліддя настільки ефективні, що допомагають іноді в найваж
чих випадках.

Жіноче безпліддя може бути первинним і вторинним. 
При первинному безплідді в жінки ніколи протягом жит
тя не настає вагітність. Про вторинне безпліддя говорять, 
якщо були вагітності, що закінчилися пологами, абортами 
або позаматковою вагітністю, а після цього протягом одно
го або більш років регулярного статевого життя нова вагіт
ність не настає.

Первинне безпліддя найчастіше обумовлене гормональ
ними порушеннями, а вторинне — зазвичай результат за
пальних захворювань статевих органів, причому найчасті
ше — запалення труб, які згодом стають непрохідними. Ерозія 
шийки матки й запалення її каналу (ендоцервіцит) також зни
жують можливість зачаття. Це обумовлено перешкодою для 
проникнення сперматозоїдів у порожнину матки. Безплід
дя також може бути результатом уродженої патології. Нап
риклад — недорозвинення матки або відсутності яєчників. 
Крім цього, у деяких пар може спостерігатися так звана «біо
логічна несумісність», у результаті якої вагітність не настає.

І все-таки, незважаючи на безліч причин, що призводять 
до безпліддя, основною причиною його, як у жінки, так 
і в чоловіків, є інфекції сечостатевої системи, зокрема — 
гонорея.
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ЯКІ ЗАХВОРЮВАННЯ НАЗИВАЮТЬСЯ 
ВЕНЕРИЧНИМИ Й ЧОМУ

Венеричними захворюваннями називаються хвороби, що 
передаються статевим шляхом. Тобто ті, котрими можна зара
зитися під час статевого акту. Назву їм «дала» давньогрецька 
богиня любові й краси Венера.

Ці хвороби ніколи не розглядалися лише з медичного по
гляду. їх завжди пов'язували з етичними нормами. Щоправда, 
сексуальна революція, яка почалася на початку XX століття, 
серйозно змінила погляди землян на статеве життя. У ре
зультаті — у світі близько 1 млрд людей страждають на ве
неричні захворювання, і число це неухильно зростає.

Перші згадки про венеричні захворювання можна знай
ти у пам'ятках періоду приблизно до 2,5 тис. років до 
н. е., а досить докладний опис симптомів гонореї зустрі
чається в працях давньогрецького лікаря Гіппократа. При 
розкопках засипаного попелом міста Помпеї були вияв
лені медичні інструменти, які дозволяють припустити, що 
в І столітті до н. е. у Римській імперії була поширена го
норея. У середньовіччі венеричні захворювання одержа
ли ще більше поширення. З одного боку, це пояснюється 
абсолютною відсутністю будь-яких санітарних норм (люди 
не милися протягом місяців), з іншого —  недостатнім роз
витком і недоступністю медицини. Однак уже тоді арабські 
і європейські лікарі не тільки описували симптоми гоно
реї, але й уміли якось лікувати її. У цей час починає вста
новлюватися чіткий зв'язок між гонореєю й проституцією. 
У зв'язку із цим у 1162 р. єпископ Вінчестерський заборо
нив приймати відвідувачів у будинках терпимості Лондона 
тим жінкам, у котрих було «будь-яке захворювання, суп
роводжуване печією, свербіжем». У 1347 році сицилійська 
королева Іоанна І запровадила обов'язкові огляди повій 
у будинках терпимості.

Крім гонореї, до венеричних захворювань належать си
філіс, м'який шанкр, СНІД, герпес та інші. Список хвороб, що 
передаються статевим шляхом, продовжує поповнюватися. 
І якщо раніше знали тільки чотири таких захворювання, то 
зараз їхній список став набагато довшим, причому за раху
нок вірусних захворювань.

Незважаючи на те, що загальноосвітній рівень насе
лення значно зріс, людина, яка занедужала на венеричне

О^іо/ьо/! І

Венеричними захворюван
нями називаються хвороби, 
що передаються статевим 
шляхом.

Список хвороб, що пере
даються статевим шляхом, 
продовжує поповнюватися.
І якщо раніше знали тільки 
чотири таких захворювання, 
то зараз їхній список став 
набагато довшим, причо
му за рахунок вірусних 
захворювань.
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Розділ 1

І  0^§0/Ь0/!

Дуже часто симптоми вене
ричних захворювань бувають 
або стертими, або швидко 
минають, а іноді й зовсім не 
проявляються. І тоді така 
людина стає не лльки носієм, 
але й переносником 
венеричного 
захворювання.

захворювання, настільки боїться людського поголосу й осуду 
оточуючих, що всіляко відтягає на «потім» свій похід до вене
ролога. Або помилка у виборі статевого партнера — це наба
гато більш ганебна річ, ніж відсутність елементарної гігієніч
ної культури при прийманні їжі! (Гепатит А передається через 
брудні руки, які перед їжею слід мити!)

Дуже часто симптоми венеричних захворювань бувають 
або стертими, або швидко минають (наприклад, при сифілісі 
ранка, що з'явилася, зникає мимовільно через кілька днів, 
і людина вважає, що вже видужала), а іноді й зовсім не прояв
ляються. І тоді така людина стає не тільки носієм, але й пере
носником венеричного захворювання.

Тому якщо у вас на разі незапланований статевий контакт, 
і ваш партнер не надав вам довідку від дерматовенероло
га про те, що він здоровий, використовуйте презерватив. 
А якщо презерватива немає, після контакту поспринцюйтесь 
слабким розчином марганцю або розчином хлоргексидину. 
Хлоргексидин бажано також увести в сечівник. Якщо ж ви не 
змогли цього зробити з певних причин, то наступного дня не 
соромтеся, а відвідайте лікаря. Можливо, це вбереже вас від 
венеричного захворювання.
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ЧИ ВПЛИВАЮТЬ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ 
НА ВАГІТНУ ТА ї ї  ПЛІД, ЯКЩО ї ї  РОБОТА 
ПОВ'ЯЗАНА ІЗ ЦИМИ РЕЧОВИНАМИ

Дослідження, проведені різними фахівцями — акушерами- 
гінекологами, тератологами, ембріофармакологами, фізіоло
гами й багатьма іншими, свідчать про те, що хімічні речовини 
дійсно можуть впливати на плід, викликаючи розвиток емб- 
ріопатій. Ембріопатія — це вроджена аномалія, що виникає 
в перші три місяці вагітності. (Крім ембріопатій, розрізняють 
ще фетопати. Це аномалії, які утворилися в плоду після 
трьох місяців вагітності). Причинами ембріопатій можуть бути:

1) вірусні інфекції (краснуха, цитомегалія, герпес та ін.);
2) вплив хімічних речовин;
3) вплив ліків;
4) вплив променистої енергії;
5) гормональні розлади в матері (цукровий діабет, тирео

токсикоз, мікседема);
6) вплив алкоголю й наркотичних речовин.

На цій схемі видно, на який день або місяць припадає за
кладення того чи іншого органа. Виходячи із цього, ви можете 
самостійно регулювати своє поводження, якщо знаєте, що ва
гітні. Я маю на увазі, що протягом цього періоду ви повинні 
виключити контакти з усіма шкідливими факторами, які можуть 
негативно вплинути на плід, що розвивається у вас.



Розділ 1

І  Я^Итсо!

Причинами ембріопагій мо
жуть бути:
• вірусні інфекції (краснуха, 

цитомегалія, герпес та ін.);
• вплив хімічних речовин;
• вплив ліків;
• вплив променистої енергії;
• гормональні розлади

в матері (цукровий діабет, 
тиреотоксикоз, мікседема);

• вплив алкоголю й наркотич
них речовин.

Процес розвитку зародка з моменту запліднення до народжен
ня дитини можна розділити на чотири стадії: передімплантацій- 
ний, імплантація, органогенез і плацентація й плодовий період.

Таким чином, для розвитку плода є кілька критичних пе
ріодів, під час яких зовнішній патологічний вплив на нього 
може призвести до загибелі. Перший критичний період — 
7-8-й день після запліднення. Звичайно, цей період ви мо
жете й не відчути. Якщо в цей час зовнішній вплив згубив 
плід, то у вас може й не бути ніяких особливих порушень зі 
здоров'ям. Ну хіба що місячні можуть пройти трохи раніше або 
трохи пізніше, й більш рясні, ніж звичайно.

Другий критичний період настає до третього тижня 
внутрішньоутробного розвитку й триває до шостого тижня. 
Закладення різних органів у цей період відбувається не вод
ночас, тому каліцтва можуть виникати ізольовано в різних 
системах органів, особливо якщо зовнішній вплив на жін
ку — мінливий.

Третій критичний період розвитку зародка називається 
плодовим, або фетальним, і триває він до 40-го тижня вагіт
ності. У цей період каліцтва майже не виникають, виняток ста
новлять тільки аномалії розвитку статевих органів у плодів жі
ночої статі, якщо їхні матері приймають гормональні препарати, 
які мають андрогенну дію (чоловічі гормони). Це може призвес
ти до виникнення помилкового чоловічого гермафродитизму.

На сьогодні у літературі описано понад 700 хімічних сполук, 
які можуть негативно впливати на ембріон, що розвивається, 
оскільки можуть проникати з організму жінки через маточно- 
плацентарний бар'єр.

Бензин. Його випари, потрапивши в організм жінки, прони
кають у тканини матки, знижуючи її скорочувальну активність. 
Вони можуть також порушувати менструальний цикл. Але го
ловне — вони можуть чинити прямий токсичний вплив на плід.

У жінок, які зазнають хронічного отруєння випарами бензи
ну, досить часто виникали мимовільні викидні, передчасні по
логи й мертвонародження. А в дітей відзначалися грубі аномалії 
розвитку. Аналізи засвідчили, що бензин проникає в більшість 
тканин плода, а найбільша його концентрація відзначалася 
в тканині мозку немовлят.

Не менш небезпечні й феноли, які, проникаючи в організм 
жінки, гальмують прикріплення плодового яйця в матці. У на
щадків лабораторних тварин феноли викликали аномалії очей 
або народження нежиттєздатних нащадків, а також інші каліцт
ва, наприклад повільне окостеніння кістяка.
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При виробництві синтетичного каучуку в повітря виділяєть
ся велика кількість різних сполук. Одна з них — стирол. Він 
призводить до розвитку в дітей, матері яких працювали на 
підприємстві з виробництва каучуку, гіпотрофії. У них значно 
частіше, ніж зазвичай, зустрічаються алергії й застудні захво
рювання.

Сірковуглець, використовуваний у віскозній промисло
вості, навіть якщо його вміст у повітрі не перевищує гранич
но припустимих концентрацій, потрапляє в жіночий організм, 
а звідтіля через плаценту — у тканини ембріона. Ця речовина 
здатна викликати внутрішньоутробну загибель плода.

Така ж картина спостерігається в жінок, які працюють на 
виробництві, де гранично припустимі концентрації марганцю 
вищі за норму.

Сурма і ртуть порушують дітородну функцію в жінок, при- 
зводячи до збільшення числа мимовільних абортів, передчас
них пологів і народження ослаблених дітей.

У жінок, які працюють зі свинцем, спостерігаються безплід
дя, мимовільні аборти, мертвонародження. І навіть якщо діти 
народжуються живими, то серед них спостерігається занадто 
високий відсоток смертності.

Якщо узагальнити всю цю інформацію, то можна сказати, 
що при впливі хімічних речовин на організм жінок (навіть 
при дотриманні норм і гранично припустимих концентрацій 
речовини) у більшості з них спостерігалося те або інше пору
шення дітородної функції. А от каліцтва в дітей зустрічалися 
не занадто часто. Мабуть, каліцтва виникають у тому випад
ку, коли гранично припустима концентрація хімічної речо
вини багаторазово перевищує норму. Крім того, має велике 
значення те, у який із періодів розвитку ембріона мав місце 
цей вплив.

НАСКІЛЬКИ ЗНАЧНОЮ Є НЕБЕЗПЕКА 
ДЛЯ ПЛОДА, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, 
ЯКЩО ЙОГО МАЙБУТНЯ МАМА ПАЛИТЬ

Незважаючи на те, що про шкоду нікотину відомо вже дав
но, питання про вплив його на організм вагітної й на плід, що 
розвивається, почало вивчатися порівняно недавно. Багато 
в чому це пов'язано з тим, що раніше паління серед жінок не 
було таким масовим, як зараз. Пояснення цьому явищу досить

МАЙБУТНІЙ МАМІ

І

Для розвитку плода є кілька 
критичних періодів, під час 
яких зовнішній патологічний 
вплив на нього може при
звести до загибелі.

При впливі хімічних речовин 
на організм жінок (навіть при 
дотриманні норм і гранично 
припустимих концентрацій 
речовини) у більшості з них 
спостерігалося те або інше 
порушення дітородної 
функції.
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Розділ 1

І  Я^ИситІ

Вивчення впливу нікотину 
на організм жінок (особливо 
вагітних) засвідчило, що він 
підвищує ризик мимовільного 
аборту й вагітніють жінки, які 
палять, рідше, ніж ті, які не 
палять.

Плід жінки, яка палить, знахо
диться в умовах постійної 
гіпоксії. Це призводить до 
збільшення мертвонароджень, 
діти частіше народжуються 
у стані асфіксії, 
недоношеними 
й гіпотрофічними.

просте: по-перше, проводиться широкомасштабна рекламна 
кампанія сигарет різних марок, по-друге, значно ослабла сані
тарно-просвітня робота, по-третє, спостерігається загальне 
падіння рівня морально-етичних норм.

Нікотин, потрапляючи в організм і при палінні, і навіть без 
такого (наприклад, жінка працює на тютюновій фабриці), викли
кає безліч патологічних змін. У першу чергу він впливає на не
рвову систему, викликаючи спочатку її збудження, що пізніше 
змінюється загальмуванням. Впливає він і на серцево-судинну 
систему, викликаючи серцебиття, розширення, а потім зву
ження судин. Через звуження судин кровообіг уповільнюєть
ся. Крім того, нікотин викликає згущення крові й підвищення 
артеріального тиску.

Вивчення впливу нікотину на організм жінок (особливо 
вагітних) засвідчило, що він підвищує ризик мимовільного 
аборту й вагітніють жінки, які палять, рідше, ніж ті, які не 
палять.

Зважаючи на те, що нікотин погіршує роботу серцево- 
судинної системи й згущає кров, до плода надходить мен
ше кисню. Тобто плід жінки, яка палить, перебуває в умовах 
постійної гіпоксії. Це призводить до збільшення мертвона
роджень, діти частіше народжуються у стані асфіксії, недоно
шеними й гіпотрофічними. Причому різниця в масі між не
мовлятами, що народилися від жінки-курця, і жінки, яка не 
палила під час вагітності, може досягати 200 г. Дослідження, 
проведені в Англії, свідчать, що паління під час вагітності 
збільшує шанси на народження дитини з низькою масою 
удвічі й на 1/3 — імовірність її внутрішньоутробної загибелі. 
Кожна випалена сигарета зменшує надходження кисню до 
плода на 10 %, а випалювання двох сигарет зменшує частоту 
дихальних рухів плода на 1/3. Діти, що народилися від ма
терів, які палять, гірше розвиваються й відстають у психічно
му розвитку від своїх однолітків, та й у фізичному теж. Вони 
починають ходити, говорити й читати у середньому на три 
місяці пізніше від дітей, матері яких не палили. Також ці діти 
частіше хворіють, у тому числі в них набагато частіше вини
кають гострі респіраторні захворювання.

Якщо підсумувати все вищесказане, то нікотин має суди
нозвужувальну, пряму токсичну дію, паління призводить до 
підвищення в крові рівня С2 (вуглекислий газ) і С (вигарний 
газ), знижується рівень 0 2 (кисень). Часте паління викликає 
зниження апетиту у вагітної, через що плід недоодержує жи
вильних речовин.



МАЙБУТНІЙ МАМІ

НАСКІЛЬКИ ВЕЛИКОЮ Є НЕБЕЗПЕКА 
ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ВАГІТНИМИ

Не менше, якщо не більше шкоди, ніж паління, завдає май
бутнім нащадкам вживання алкоголю. Ще в Давній Греції моло
дим забороняли пити вино в першу шлюбну ніч. На Русі під час 
весілля молоді пили тільки квас. Звичайний же для тих часів га- 
рячливий напій — медовуху —  їм не давали. Тобто люди вже в ті 
давні часи знали про негативний вплив алкоголю на нащадків.

Зараз досить добре відомо, що серед токсичних речовин, 
що несприятливо впливають на фізичний і психічний розвиток 
нащадків, алкоголю належить одна із провідних ролей.

Вплив алкоголю на людський організм (неважливо —  чолові
чий чи жіночий) настільки різноманітний, що легше сказати, що 
він не ушкоджує (природно, при регулярному й непомірному 
вживанні). Хоча, швидше за все, немає такого органа, що не 
страждав би при алкоголізмі.

По-перше, страждає структура статевих клітин як чоловіків, так 
і жінок (природно, що це питання нас хвилює в першу чергу). По- 
друге, алкоголь безпосередньо впливає на ембріон і плід, що може 
призвести як до викидня, так і до каліцтв. По-третє, дитина на
роджується передчасно й у стані абстиненції (це стан, який вини
кає при тривалому утриманні від приймання алкоголю чи нарко
тиків після тривалого попереднього вживання). По-четверте, це 
постійні скандали в родині, в умовах яких змушена рости дитина.

Дослідження засвідчили, що алкоголізм батька призводить до 
того, що діти відстають у психічному розвитку при збереженні 
задовільних показників фізичного розвитку. Причому ступінь ро
зумової відсталості залежить від ступеня тяжкості й тривалості 
алкоголізму батька.

Алкоголізм матері під час вагітності призводить до частішан
ня мимовільних абортів і передчасних пологів. Якщо ж пологи 
протікають відносно нормально, то в немовлят відзначається де
фіцит маси (гіпотрофія) і відставання у психічному розвитку. Діти, 
чиї батьки страждають на алкоголізм, значно частіше хворіють 
і серед них набагато вище дитяча смертність. З пороків розвитку 
в таких дітей частіше зустрічаються пороки серця, аномалії будо
ви лицьового черепа, зайві пальці на руках і ногах, аномальний 
розріз очей, низько посаджені вуха, зменшення розмірів черепа, 
що майже завжди супроводжується розумовою відсталістю.

У дітей алкоголіків зустрічаються каліцтва, пов'язані з уш
коджуючим впливом на хромосомний апарат статевих клітин.

0^§С№&! І

Серед токсичних речовин, 
що несприятливо впливають 
на фізичний і психічний 
розвиток нащадків, алкоголю 
належить одна із провідних 
ролей.

Алкоголь безпосередньо 
впливає на ембріон і плід, 
що може призвести як до 
викидня, так і до каліцтв. 
Дитина народжується перед
часно й у стані абстиненції.

Діти, чиї батьки страждають 
на алкоголізм, значно часгіше 
хворіють, і серед них набага
то вища дитяча 
смертність.
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У наркоманок порушуєть
ся репродуктивна функція. 
Підвищується кількість випад
ків невиношування вагітності, 
збільшується число мимовіль
них абортів і передчасних 
пологів.

Діти, які таки «зуміли» наро
дитися в матерів-наркоманок, 
страждають на недоношеність 
і гіпотрофію. У таких дітей 
значно частіше спостерігаєть
ся синдром раптової смерті.

Діти наркоманів набагато 
більше за інших схильні 
надалі до наркоманії.

ДО ЧОГО ПРИЗВОДИТЬ УЖИВАННЯ 
ВАГІТНИМИ НАРКОТИКІВ

Ще близько двадцяти років тому ця проблема не була на
стільки животрепетною. І справа зовсім не в тому, що раніше 
наркоманії не було. Цей порок людський був завжди (принай
мні, й у давніх манускриптах є згадування про застосування 
наркотичних засобів), але сьогодні масштаби його поширення 
зросли багаторазово. Природно, що Захід дещо випереджає 
нас у поширеності наркоманії, оскільки в нас ця проблема го
стро постала з розвалом СРСР і ослабленням прикордонного 
контролю. Тому основу клінічних спостережень і досліджень 
становлять літературні дані саме закордонних джерел.

Зловживання наркотиками, також як і вплив інших шкідливих 
факторів, може спричиняти негативний вплив у різні періоди 
формування плаценти й зародка. Природно, що в наркоманок 
зі стажем, так само як і в алкоголічок, порушується репродуктив
на функція. Підвищується кількість випадків невиношування ва
гітності, збільшується число мимовільних абортів і передчасних 
пологів. Природно, це залежить від разової дози, частоти вжи
вання й виду наркотику. Залежно від цього й відбуваються по
рушення в організмі майбутньої матері. Але це — не специфічна 
дія наркотику, а результат його впливу на організм жінки, що 
призводить до гіпоксії. А вже гіпоксія викликає або загибель ем
бріона, або мимовільний аборт, або передчасні пологи.

Діти, які все-таки «зуміли» народитися в матерів-наркома- 
нок, страждають на недоношеність і гіпотрофію. У таких дітей 
значно частіше спостерігається синдром раптової смерті (ди
тина вмирає раптово, без будь-яких на те причин). Вони від
стають у психічному розвитку, а в старшому віці в них порушу
ються поведінкові реакції.

У немовлят дуже часто спостерігається абстинентний син
дром, або синдром відміни, що проявляється руховим зане
покоєнням, тремтінням (тремором) кінцівок, постійним про
низливим лементом, підвищенням м'язового тонусу, іноді 
спостерігаються судороги, підвищується температура тіла. 
Зрідка ці симптоми настільки виражені, що нещасну дитину до
водиться переводити у відділення реанімації.

І ще один нюанс цієї проблеми. Річ у тім, що діти наркоманів 
набагато більше за інших схильні надалі до наркоманії. І це вже 
загрозливо, оскільки через 4-5 поколінь приблизно кожний 
десятий житель країни може стати наркоманом!
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РОЗДІЛ II 
ВАГІТНІСТЬ

ЯК ПЕРЕБІГАЄ 
НОРМАЛЬНА ВАГІТНІСТЬ

Жінка, яка прагне стати матір'ю здорової дитини, має знати 
найперші ознаки вагітності. Це потрібно для того, щоб вчасно 
припинити прийом ліків, алкоголю й відмовитися від паління, 
не згадуючи вже про наркотики.

Одна з найперших ознак вагітності — припинення менс
труацій. Взагалі сама по собі ця ознака не дуже достовірна. 
Місячні можуть припинитися при певних хворобах (анемії, ту
беркульозі, цукровому діабеті); при зміні кліматичного поясу 
(переїзді до іншого міста, країни); при душевних потрясіннях 
(страх, горе). У жінок з інфантилізмом (недорозвиненням) ста
тевих органів, з нестійкою нервовою системою місячні можуть 
бути нерегулярними.

З початком регулярного статевого життя у молодих дівчат 
відбувається певна перебудова гормонального фону, і це може 
спричинити або затримку, або позачергове настання місячних. 
Але у більшості здорових жінок затримка, відсутність місячних 
свідчать таки про настання вагітності.

Наступна ознака — напади нудоти або навіть блювання, 
частіше — вранці або протягом всього дня. Іноді блювання від
сутнє, але відзначається слинотеча. Ці симптоми з'являються, 
зазвичай, після 5-го тижня вагітності, а припиняються близько 
4-го місяця. Раніше ці симптоми звалися «токсикозом першої 
половини вагітності». Зараз слово «токсикоз» замінили словом

6зИ/ЖСо (ІС№ІГІЇІ/Н,0&ЇУІ/І/ ^
У більшості здорових жінок 
затримка, відсутність місяч
них свідчать про настання 
вагітності.

Нудота на початку вагітності 
пов'язана з посиленням обмі
ну речовин.

Зміни в молочних залозах — 
наступна ознака вагітності.

У перші три місяці вагітності 
у жінок спостерігається 
посилене сечовипускання.
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Дуже характерною ознакою 
вагітності є потемнішання 
сосків та навколососкових 
кругляків і так званої «білої 
лінії живота», що йде від 
пупка вниз до лобка.

Психічна неврівноваженість 
(підвищена плаксивість, 
емоційність, іноді агресив
ність або, навпаки, в'ялість, 
апатія) — ще одна 
ознака вагітності.

«гестоз», оскільки справжня інтоксикація (накопичення ток
синів) під час вагітності відсутня. До речі, слово «гестоз» часті
ше використовується для позначення розладів, які супровод
жують другу половину вагітності.

Нудота на початку вагітності пов'язана з посиленням обміну 
речовин.

Якщо нудота дуже турбує вас, спробуйте певні протинудотні 
засоби: вранці, перед тим як підвестися з ліжка, з'їжте твердий 
несолодкий сухар або грінку — і лише за півгодини після цього 
підведіться з ліжка. Обмежте приймання їжі. Краще їсти менше, 
але частіше. Якщо вас нудить вранці, перенесіть головну їжу на 
вечір, якщо ж нудота турбує вас в обідню пору, з'їжте більшу 
частину раціону вранці або увечері. Нерідко нудота виникає 
у вагітних як реакція на кухонні запахи. У такому разі слід на
магатися якомога менше знаходитися на кухні.

Якщо позиви на блювання занадто інтенсивні, можна спро
бувати його затримати: часто дихати відкритим ротом, як соба
ка, але не глибоко. Можна лягти і прикласти до живота холодну 
грілку. Іноді, навпаки, грілка має бути теплою. Якщо ж нудить 
протягом цілого дня, а нудота супроводжується блюванням, 
і досить часто, то всі ці прийоми, найімовірніше, не допомо
жуть — і слід звертатися по допомогу до лікаря, оскільки час
те блювання призводить до зневоднення організму, що може 
стати небезпечним для життя.

Зміни в молочних залозах — наступна ознака вагітності. Ви 
можете зауважити: «Зміни в молочних залозах відбуваються 
і перед місячними». Так. Справді. Перед місячними у більшості 
жінок груди збільшуються в розмірах, набрякають і можуть на
віть боліти. Але це триває недовго — декілька днів, а з настан
ням місячних ці явища зникають. Те ж саме відбувається і при 
настанні вагітності. При цьому сосок та навколососковий круг
ляк темнішають. Окрім цього, стають помітнішими підшкірні 
судини. Соски дещо збільшуються, і з них при натисканні по
чинає з'являтися біло-жовта рідина — молозиво. Більш визна
чальною є ця ознака у першовагітних, оскільки у жінок, які вже 
народжували, молозиво (або молоко) може з'являтися і поза 
вагітністю.

Зміни молочних залоз спостерігаються вже на 2-3-му місяці 
вагітності. Якщо ви прагнете, аби ваші груди після народжен
ня дитини залишалися гарними і не втратили форми, перетво
рившись на «вуха спанієля», то потурбуватися про них слід 
із самого початку вагітності. У зв'язку зі збільшенням залоз 
груди стають важчими, вони можуть відвисати, шкіра на них
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розтягується. Певною мірою це коригується за допомогою 
правильно підібраного бюстгальтера. Він рівномірно розподі
ляє масу грудей на всю грудну клітку, урівноважує обидві зало
зи, які, до речі, майже завжди різні за розміром, запобігає роз
витку неправильної постави, болю в спині та шиї. При цьому 
бюстгальтер має бути не занадто тісним і не занадто вільним.

Потурбуватися слід також і про соски. Іноді їх форма є та
кою, що дитина не може захопити сосок ротом, а, відповідно, 
не в змозі буде повноцінно смоктати. Для цього слід намага
тися змінити їх форму. Розпочніть із масажу сосків: відтягайте 
їх, стискайте пальцями, розтирайте. Звісно, це слід робити не 
грубо, щоб не травмувати себе. (Хоча ця фраза майже абсурд
на — серед жінок не настільки вже й багато мазохісток, і майже 
всі люблять себе і своє тіло). Можна звернутися по допомогу 
до чоловіка — нехай своїми губами ніжно відтягає соски. Також 
можна пришити до внутрішнього боку бюстгальтера кружаль
це цупкої тканини, аби сосок постійно терся об неї. Це спричи
нить потовщання шкіри соска, і тоді під час годування небезпе
ка виникнення тріщин сосків буде зведена до мінімуму.

У перші три місяці вагітності у жінок спостерігається посиле
не сечовипускання. Це пов'язано з тим, що нижня частина че
ревної порожнини вкрай переповнена кров'ю, оскільки матка 
та інші внутрішні статеві органи в цей період отримують біль
ше живлення. Переповнені кров'ю органи стискують сечовий 
міхур більше,, ніж зазвичай. Окрім того, змінюється й загальний 
обмін речовин (він відбувається інтенсивніше), що сприяє по
силеному утворенню води.
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Якщо яйцеклітина імплан
тувалася в матці — це 
вагітність, яка перебігає 
нормально. Якщо ж яйце 
зупинилося в матковій трубі, 
то це позаматкова вагітність, 
яка, якщо не вирішити цю 
проблему вчасно, 
може принести 
чимало проблем.

Посилене сечовипускання зазвичай спостерігається до чо
тирьох місяців. Потім ці явища минають, щоб знов з'явитися 
наприкінці вагітності.

Іноді вагітні стають надто сонливими. Причому бажання 
поспати є непереможним, навіть якщо жінка пречудово спа
ла вночі. Сонливість посилюється в тісних, задушливих при
міщеннях і в транспорті. Для того щоб позбутися від сонли
вості або хоча б зменшити її (адже треба ще й працювати), 
слід більше знаходитися на свіжому повітрі, частіше провіт
рювати приміщення, споживати якомога більше продуктів, 
які містять вітаміни, — овочів, фруктів, соків, бажано — у сві
жому вигляді.

Практично у всіх жінок однією з ознак вагітності є зміни 
на шкірі. Це ластовиння, пігментні коричневі плями на об
личчі та інших частинах тіла. Дуже характерною ознакою 
вагітності є потемнішання сосків та навколососкових круг
ляків і так званої «білої лінії живота», що йде від пупка вниз 
до лобка. Це зумовлено активацією біохімічних процесів та 
посиленням вироблення меланіну (гормону, що активує піг
ментний обмін). Активізується продукція й інших гормонів, 
у результаті чого починають активніше функціонувати саль
ні й потові залози. При цьому підвищується потовиділення 
й вироблення шкірного сала. У цьому нічого поганого немає, 
але річ у тому, що серед потових залоз є так звані «апокри
нові залози», розташовані в пахвових западинах і біля стате
вих органів, вони виділяють секрет, що має неприємний за
пах. Це — хоч і незначна, але проблема. Ви ж не хочете, щоб 
колеги по роботі скоса дивилися на вас, коли ви, проходячи 
повз них, «обвіювали» їх своїм «ароматом». Щоб позбутися 
запаху, слід дотримуватися елементарних правил гігієни: 
частіше приймати душ (двічі-тричі на день), частіше міняти 
одяг (хоча б через кожен день-два) та користуватися дезо
дорантами (Марія Шарапова, тенісистка, рекомендує «Lady 
speed stick 24/7»).

Психічна неврівноваженість — ще одна ознака вагіт
ності. Це підвищена плаксивість, емоційність, іноді агре
сивність або, навпаки, в'ялість, апатія. Звісно, цю ознаку 
не можна вважати основною, оскільки усім відомо, що так 
само жінка поводиться при проявах ПМС (передменстру- 
ального синдрому).

Якщо, ґрунтуючись на цих ознаках, ви запідозрили 
у себе вагітність, то ми вітаємо вас (або співчуваємо) і ра
димо звернутися до гінеколога. Досвідчений лікар завжди
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визначить, чи є у вас вагітність чи ви приймаєте бажане за 
дійсне. Окрім того, якщо ви дійсно вагітні, бажано б дізна
тися, де імплантувалася яйцеклітина. Якщо вона імпланту
валася в матці — це вагітність, яка перебігає нормально. 
Якщо ж яйце зупинилося в матковій трубі, то це позаматко
ва вагітність, яка, якщо не вирішити цю проблему вчасно, 
може принести чимало проблем. Труба може розірватися 
(адже зародок росте) і спричинити рясну кровотечу в че
ревну порожнину. Щоб визначити, де імплантувалося яйце, 
слід провести ультразвукове дослідження.

Для експрес-діагностики вагітності зараз дуже широко 
використовуються спеціальні тести на вагітність. Це стріч
ка паперу жовтого або іншого кольору з рисочками. При 
кожному тесті є інструкція. Для визначення наявності або 
відсутності вагітності слід занурити цю стрічку паперу в ба
ночку із сечею, а потім, на основі інструкції, дійти висновку 
про те, є вагітність чи її немає. Достовірність методу — до
сить висока, проте не стовідсоткова. Тому цілком довіряти 
йому не слід. Справа в тому, що всі ці тести реагують на 
наявність у сечі жінки хоріонального гонадотропіну — гор
мону, котрий утворюється лише під час вагітності. Але вони 
реагують лише на певну його концентрацію. Тому, якщо, 
його кількості ще недостатньо, стрічка покаже негативний 
результат. Це може бути у випадку, якщо ви проводите тест 
із сечею вдень або ввечері. Тому тест потрібно проводи
ти вранці, з тією сечею, котра зібралася в сечовому міхурі 
протягом ночі. Тоді результат тесту буде найточнішим, але 
знову-таки — не стовідсотковим.

Дозрілий фолікул

а: 1 —  яйцеклітина; 2 —  яйценосний 
бугорок; 3 —  зерниста оболонка;
4 —  з'єднально-ткана оболонка;
5 —  потоншення тканини в області 
майбутнього фолікула;
6  —  яйцеклітина-овоцит вторин
ного фолікула яєчника: 1 —  ядро;
2 —  цитоплазма; 3 —  прозора зона; 
4 — клітини променистого вінця
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Схема розвитку оболонок плода

1 — найбільш ранній період 
розвитку яйцеклітини людини;
2 —  ізольований зародок пло
да; 3, 4, 5 — подальший розвиток 
плода; 6 —  збільшення амніотичної 
порожнини і зменшення жовточної; 
7 — зникнення порожнини мезо
дерми; а — амніотична порожни
на; ал — алантоіс; ж — жовточна 
порожнина; же —  жовточна суди
на; м —  мезодерма; н — ніжка;
с — серце; е — ембріон

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ 
В ОРГАНІЗМІ ЖІНКИ

По-перше, це зміна кількості і якості гормонів. І про одну з них 
ви вже знаєте — це продукування організмом хоріонального 
гонадотропіну. Він виробляється однією з оболонок плідного 
яйця після імплантації (закріплення) його в матці. Він стимулює 
жовте тіло для продовження секреції прогестерону — гормо
ну, що забезпечує зберігання вагітності. Спочатку прогестерон 
виробляється жовтим тілом, а потім — плацентою.

Естрогени на початку вагітності також продукуються жов
тим тілом, а потім, за шість-сім тижнів, — плацентою. їх голов
на роль полягає в тому, щоб забезпечити зростання матки, 
молочних залоз і плода. Кількість естрогенів є критерієм для 
оцінки функції плаценти і розвитку плода. Раптове зменшення 
їх кількості є показником порушення цієї єдності.

Плацентарний лактогенний гормон впливає на зростан
ня плода. З'являється в крові вагітної через п'ять тижнів після 
останньої менструації. Якщо його кількість нижча, ніж у нормі, 
то це означає ризик для плода, що розвивається.

Окситоцин виробляється гіпофізом і стимулює скорочення 
матки під час вагітності та пологів. Рання і підвищена його сек
реція може викликати передчасні пологи.

Окрім гормонального складу, зміни відбуваються і в інших 
органах та системах.

Матка збільшується з 50 г у невагітному стані до 1 кг напри
кінці вагітності. Окрім укриття для зародка, матка відіграватиме 
й іншу роль — вигнання плода. Для цього і наростає її м'язова маса. 
Збільшення матки може призвести до стискання вен в черевній 
порожнині, що погіршує венозний відтік від нижніх кінцівок. Це 
може спричинити варикоз — розпирання підшкірних вен на ногах.

Дихальна система також дещо активізується. По-перше, 
плід, що розвивається, в процесі своєї життєдіяльності виділяє 
вуглекислий газ (С02), котрий, потрапляючи в кров матері, підви
щує загальний рівень С02 в її крові. Через це дихання жінки 
стає більш глибоким і частим. По-друге, збільшення обсягу цир
кулюючої крові і прискорення роботи серця спричиняють також 
прискорення і поглиблення дихання — через постійність спів
відношення між кількістю протікаючої через легені крові і об
сягом вдихуваного при цьому повітря. Окрім того, прискорення 
дихання відбувається через збільшення розмірів матки, котра 
тисне на легені, зменшуючи їх обсяг.
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Вага жінки збільшується на 10-12 кг. Значною мірою це від
бувається за рахунок збільшення кількості рідини (до 7 л). Якщо 
ж маса зростає занадто швидко і з'являються значні набряки, 
то це привід для тривоги: слід звернутися до гінеколога, оскіль
ки це — ознаки «токсикозу» вагітних.

Серцево-судинна система, або система кровообігу, також 
зазнає змін: збільшується об'єм циркулюючої крові, причому 
плазми стає більше, ніж еритроцитів. Це потрібно для більшого 
розрідження крові (щоб вона краще текла судинами). У зв'язку із 
цим у вагітних дещо знижується гемоглобін (в нормі — близько 
130 г/л, а у вагітних — 110-105 г/л). При цьому декотрі гінекологи 
встановлюють діагноз: анемія вагітних. Хай би лише ставили 
діагноз, а то ще й лікувати починають — і вкладають у відділен
ня патології вагітних.

Збільшення обсягу циркулюючої крові призводить до біль
шого, ніж зазвичай, напруження серця — з'являється тахікар
дія (прискорені серцеві скорочення).

Артеріальний тиск має залишатися однаковим протягом 
всієї вагітності. Тому якщо до кінця вагітності він підвищується, 
то це — привід звернутися до лікаря. Підвищений артеріальний 
тиск, поряд з набряками і появою білка в сечі — ознаки токсико
зу ІІ-Ї половини вагітності — прееклампсїї.

Сечовипускання стає дедалі частішим через збільшену матку, 
котра починає стискати сечовий міхур.

Починає страждати пам'ять — тому що, поряд зі збільшенням 
в організмі рідини, в мозку її кількість зменшується. Із цим пов'язані 
погіршення пам'яті, зниження декотрих інтелектуальних навичок 
(складніше розгадувати кросворди) і зміни в емоційній сфері. При 
цьому дуже часто жінкам хочеться подовше поспати. (І не варто 
собі у цьому відмовляти). А деяким повсякчас хочеться плакати, 
стає дуже жаль себе — таку «біднесеньку» і «покинуту» усіма.

ЧОМУ НЕОБХІДНО ЙТИ 
ДО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

По-перше, якщо ви зацікавлені у вагітності, вам необхідно 
упевнитися, що затримка місячних — це саме те, на що ви так 
чекали.

По-друге, згідно з новою програмою виплати коштів із вагіт
ності й пологів, враховується, коли майбутня мама стала на облік. 
Якщо вона звернулася до лікаря в строк до 12 тижнів, то розміри 
виплати збільшуються.

зммпи,! ^

Під час вагітносгі відбуваєть
ся зміна кількості і якості 
гормонів.

Окрім гормонального складу, 
зміни відбуваються 
і в інших органах 
та системах.
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Акушер-гінеколог огляне 
живіт вагітної і зробить не
обхідні виміри, щоб співвід
нести їх із передбачуваним 
строком вагітності.

Акушер-гінеколог вимірить 
зовнішні розміри тазу.
Це необхідно ДЛЯ того, щоб 
визначити, чи зможе наро
дити вагітна, чи доведеться 
скористатися перевагами 
кесаревого розтину.

Акушер-гінеколог визна
чить, чи збільшується матка. 
Це слід з'ясувати, щоб упев
нитися в тому, що вагітність 
розвивається в матці, 
а не поза нею.

По-третє, якщо навіть вагітність перебігає нормально, 
ви однаково потребуєте поради, допомоги, спілкування — 
нарешті.

Адже поради лікаря або акушерки набагато кваліфікованіші, 
ніж поради бабусь, матусь, подружок, колег по роботі тощо.

По-четверте, в жіночій консультації проводяться: спе
ціальна гімнастика для вагітних, курси психологічної підго
товки до пологів, заняття з підготовки до грудного годування 
і догляду за дитиною.

По-п'яте, вагітність не завжди протікає безпроблемно, 
і лише спеціалісти — терапевт, окуліст, стоматолог — можуть 
вчасно розпізнати настанння тієї чи іншої патології і скори- 
гувати ці порушення до того, як вони призведуть до тяжких 
наслідків.

ЩО ДОСЛІДЖУЄ АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ 
ПРИ ПЕРШОМУ ВІДВІДАННІ ВАГІТНОЇ

По-перше, акушер-гінеколог вимірить зовнішні розміри 
тазу. Це необхідно для того, щоб визначити, чи зможе народи
ти вагітна — чи доведеться скористатися перевагами операції 
кесаревого розтину.

По-друге, він визначить, чи збільшується матка. Це слід 
з'ясувати для того, щоб упевнитися в тому, що вагітність роз
вивається в матці, а не поза нею.

По-третє, вагітну обов'язково попросять зважитися. 
У подальшому, протягом всієї вагітності, співробітники жіночої 
консультації будуть контролювати збільшення ваги, оскільки 
це — показник правильної роботи нирок. За допомогою зва
жування визначають, чи не накопичується рідина в організмі. 
Якщо маса зростає занадто швидко, то це свідчить про те, що 
в організмі почалися серйозні розлади.

Поряд з контролем маси здійснюються регулярні вимірю
вання артеріального тиску. Якщо нирки починають гірше філь
трувати кров, рідина накопичується в організмі вагітної. На по
чатку це проявляється у вигляді зростання маси тіла, а потім 
починає зростати артеріальний тиск.

Окрім контролю маси й артеріального тиску, лікар огляне 
ваші гомілки і щиколотки — чи не набрякли вони, оскільки 
перші прояви набряків виникають саме тут.

Акушер-гінеколог оглядає живіт вагітної і робить необхід
ні виміри, щоб співвіднести їх із передбачуваним строком
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вагітності. Він також визначає положення плода в матці і так 
звану «передлежачу частину». (Що саме передлежить — голівка 
чи тазова частина плода). Ці параметри визначаються шляхом 
пальпації живота. Звісно, краще, якщо передлежачою части
ною виявиться голівка. Але якщо навіть передлежать сіднички 
або дитина взагалі знаходиться у поперечному положенні, ля
катися не слід. Існує спеціальний комплекс вправ, які сприяють 
тому, щоб виправити неправильне положення плода.

Досліджується також об'єм навколоплідних вод і вислухо
вується серцебиття плода за допомогою стетоскопа або спе
ціального апарата.

Якщо під час першого відвідання жіночої консультації у вас 
ніякої патології не виявили, то до 20 тижнів вагітності ви відві
дуватимете лікаря 1 раз на місяць, з 20-го до 30-го тижня — 
1 раз на 2 тижні, а після 30-го тижня — щотижня.

якими є ФУНКЦІЇ СУМІЖНИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ

Терапевт, який працює в жіночій консультації, розцінює 
всі ваші хронічні захворювання (якщо такі є) стосовно ва
шої вагітності. Якщо ці хронічні захворювання потребують 
лікування, то терапевт призначить такі ліки, котрі не змо
жуть нашкодити плоду і водночас допоможуть вам. Якщо 
ж ваше захворювання (наприклад, порок серця) під час по
логів може значно погіршити ваш стан, то лікар-терапевт 
порекомендує виключити ІІ-й період пологів, тобто зробити 
кесарів розтин.

Офтальмолог також може вплинути на вибір спосо
бу народження дитини. Наприклад, якщо у вагітної значна 
короткозорість, то пологи у неї можуть ускладнитися від
шаруванням сітківки, тобто сліпотою. Тоді офтальмолог теж 
може рекомендувати кесарів розтин для запобігання такій 
небезпеці.

Стоматолог. Уражені карієсом зуби — джерело хроніч
ної інфекції. Тому імунна система перебуває «насторожі» 
і може інтенсивніше, ніж зазвичай, реагувати на різноманітні 
нездужання. А ця надмірна активність лише шкодить організ
му, адже плід має інший генетичний набір. Він є чужорідним 
тілом відносно організму матері, і тому дуже важливо не 
допустити реакції його відторгнення. Цим і займатиметься 
стоматолог.

Я^§СЛ0/! |

Поради лікаря або акушерки 
набагато кваліфікованіші, ніж 
поради бабусь, матусь, 
подружок, колег 
по робогі тощо.
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Після того, як ви здасте всі 
аналізи, лікар зможе усебіч
но оцінити і ваше здоров'я, 
і малюка, який поволі 
зростає всередині вас.

Стандартний набір аналізів:
• клінічний аналіз крові; 
•біохімічний аналіз крові;
• аналіз крові на групу і ре- 

зус-належність;
•аналіз крові на різноманітні 

інфекції — сифіліс, ВІЛ, 
гепатити В і С, токсоплазмоз, 
цитомегаловірус, герпес, 
краснуху;

• аналіз сечі;
• мазок на ступінь чистоти 

мікрофлори піхви.

І  0^§0/&0/(

Зазвичай УЗ-дослідження 
проводять під час 
вагітності тричі.

До 10-го тижня вагітності 
УЗ-дослідження проводити 
не рекомендується.

ЯКІ АНАЛІЗИ ПОТРІБНІ І НАВІЩО

Сучасна медицина не може обійтися без аналізів. І хоча 
вони називаються «додатковими методами дослідження», ча
сом лише на ґрунті даних аналізів можна вчасно помітити по
рушення, які виникають в організмі вагітної.

Зазвичай до стандартного набору аналізів, що признача
ються в жіночій консультації, входять: клінічний аналіз крові; 
біохімічний аналіз крові; аналіз крові на групу і резус-належ- 
ність; аналіз крові на різноманітні інфекції — сифіліс, ВІЛ, ге
патити В і С, токсоплазмоз, цитомегаловірус, герпес, краснуху; 
аналіз сечі; мазок на ступінь чистоти мікрофлори піхви.

Тільки після того, як ви здасте всі аналізи, лікар зможе 
усебічно оцінити і ваше здоров'я, і малюка, який поволі зростає 
всередині вас.

ЩО ТАКЕ УЗД 
І ЧИ БЕЗПЕЧНЕ ВОНО ДЛЯ ПЛОДА

УЗД — це ультразвукове дослідження.
На відміну від рентгенологічного дослідження, де для 

діагностики використовується потік заряджених часток, в уль
тразвуковому дослідженні використовуються звукові хвилі. 
Ці хвилі випускаються з такою частотою, що їх не чутно, але 
завдяки цьому вони можуть відображатися від внутрішніх
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органів і повертаються знов у датчик, звідки й були відправлені. 
У датчику вони трансформуються й виводяться на екран моні
тора у вигляді зображення. Принцип УЗ-діагностики схожий на 
полювання кажанів, котрі в темряві, не бачачи метелика, за до
помогою ультразвукових хвиль можуть «уздріти» його тінь.

Тканини організму жінки і плода мають різні щільності і зна
ходяться на різній відстані від датчика, тому відображені зву
кові хвилі виглядають по-різному, формуючи досить зрозумілу 
для досвідченого спеціаліста картину.

Зазвичай УЗ-дослідження проводять під час вагітності тричі. 
Причому до 10-го тижня вагітності його проводити не рекомен
дується, оскільки саме в цей період відбувається закладення ос
новних органів майбутньої дитини. А як і будь-яке інше фізичне 
явище, ультразвук має свої властивості і може певним чином 
впливати на плід. Незважаючи на те, що було проведено ма
сові дослідження, котрі довели, що проведення УЗД безпечне 
для плода, проте Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 
рекомендує проводити УЗД не більш ніж 4 рази протягом вагіт
ності. Вивчення впливу ультразвуку на плід триває, і є дані, котрі 
підтверджують необхідність застережливого ставлення до УЗД.

Проте проводити його таки необхідно. Перше дослідження 
проводять для того, щоб упевнитися, що вагітність розвиваєть
ся в матці, а не в трубі чи яєчнику. Друге дослідження допомагає 
визначити, де і як розташована плацента, як розвивається плід, 
чи відповідає його розвиток строку вагітності, чи не завмер він, 
чи немає у плода грубих вроджених каліцтв, чи не двійня у вас 
тощо. Третє дослідження — це контроль другого (досліджують
ся параметри плода) і, зазвичай, під час нього можна встанови
ти стать майбутньої дитини. Особливо досвідчені і талановиті 
спеціалісти можуть за допомогою датчика «вивести» на екран 
монітора обличчя дитини і порадувати майбутнього татка (якщо 
він присутній у кабінеті): «...Та він — це викапаний Ви!!!»

ЧИ МОЖНА ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ РОБИТИ 
РЕНТГЕНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

У 1885 р. Вільгельм Конрад Рентген винайшов ІКС-промені, на
звані потім рентгенівськими. Відразу ж розпочалося вивчення їх 
впливу на організм людини взагалі і на організм вагітних зокре
ма. Вже в 1901 р. було опубліковано інформацію про те, що після 
опромінювання вагітної жінки народжені нею близнята незаба
ром померли. Ще 20 років досліджень довели, що рентгенівське

0̂ @0/&СІ// І

Рентгенологічне дослідження 
у вагітних не рекомендується 
здійснювати в строках 
від 2 до 7 тижнів.
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Життя, яке зародилося все
редині вас, слід охороняти.
А для цього потрібно менше 
бігати і стрибати, а більше — 
відпочивати: з природою 
і з собою.

випромінювання викликає різноманітні порушення розвитку 
плода, якщо його майбутня мати під час вагітності зазнала впли
ву цих променів. Особливо часто каліцтва виникали у плодів, ма
терям котрих під час вагітності проводили рентгенологічне до
слідження ділянки тазу. У жінок, що зазнали опромінення, значно 
частіше спостерігались викидні, пов'язані з внутрішньоутробною 
загибеллю плідного яйця. Отже, тепер зрозуміло, що радіоактив
не випромінювання є найнебезпечнішим протягом першої поло
вини вагітності. Частота каліцтв у плода складає від 20 % до 60 %, 
окрім того, дуже часто спостерігається внутрішньоутробна заги
бель плода. Враховуючи все вищезазначене, рентгенологічне до
слідження у вагітних не рекомендується здійснювати в строках 
від 2 до 7 тижнів. І навіть наприкінці вагітності припускається не 
більше, ніж 1-2 знімки ділянки малого тазу. Ви запитаєте: «Чому 
«не рекомендується», а не заборонено?» А тому, що іноді для 
збереження здоров'я, а іноді — й життя жінки, такі дослідження 
просто необхідні. Звісно, якщо ситуація стає настільки критич
ною, думати про майбутніх нащадків — несерйозно.

ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ СОНЛИВІСТЬ, 
НЕПЕРЕНОСНІСТЬ ЗАПАХІВ, ЗАПОРИ, 
НУДОТА ТА ІНШІ НЕЗДУЖАННЯ

Незважаючи на те, що вагітність — це фізіологічний, тоб
то нормальний стан для жінки, проте її виникнення спричи
няє в організмі певні порушення. Іноді ці порушення можуть 
бути настільки значними, що починають межувати із захво
рюванням.

Сонливість

Розпочнімо із сонливості. Ви вже знаєте, що це — одна з оз
нак вагітності. Практично всі вагітні відзначають, що з настанням 
вагітності бажання поспати зростає у кілька разів. Це зумовлено 
підвищенням рівня гормону прогестерону, до завдання котрого 
входить зберегти вагітність, у тому числі — й таким «заспокою
ючим» чином. Це «натяк» організму на те, що життя, яке зароди
лося всередині вас, слід охороняти. А для цього потрібно менше 
бігати і стрибати, а більше — відпочивати: з природою і з собою. 
Збільшіть нічний сон — раніше лягайте спати, і вдень намагайте
ся викроїти півгодини чи годину для денного відпочинку.
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Непереносність запахів

Вагітні часто стають дуже чутливими до певних запахів, дра
туються через найменший привід, навіть безневинний жарт, 
висловлений на їхню адресу, може викликати лютий гнів або, 
навпаки, — гірку образу і «водоспад» сліз. Це пов'язано як 
з гормональними змінами в організмі, так і зі змінами водного 
складу головного мозку. Ми вже говорили про те, що головний 
мозок вагітної «всихає» на 10-40%, що й призводить до роз
ладів пам'яті та емоційної сфери.

Запори

Більше половини жінок скаржиться на запори під час вагіт
ності, а у декотрих залишаються серйозні проблеми з випорож
ненням і після пологів. Причин виникнення запорів — декілька. 
Перша причина — гормональна перебудова в організмі. Гор
мони, що забезпечують виношування вагітності, ослаблюють 
перистальтику (рухливість) кишечника. Взагалі вони покликані 
знижувати, а точніше — цілком «виключати» скорочення мат
ки, водночас ослабляють перистальтику кишечника. Друга при
чина — зміни у водному балансі. Організм вагітної намагається 
затримувати воду, тому всмоктування води з товстого кишеч
ника відбувається набагато інтенсивніше, і калові маси стають 
значно сухішими, ніж зазвичай. Третя причина — зростаюча 
матка стискає не лише сечовий міхур, але й кишечник, підтри
муючи запори. Четверта причина — порушення в емоційній 
сфері. Це пов'язано з тим, що роботу кишечника контролює 
вегетативна нервова система, котра починає страждати, коли 
порушується діяльність центральної нервової системи. І ос
тання, п'ята причина —  тріщини заднього проходу. Тріщини 
виникають при запорі. При наступних актах дефекації ділянка 
ануса стає різко болючою, можуть з'являтися кров'янисті виді
лення з тріщин. Це призводить до того, що жінка, інстинктивно 
боячись болю, «відкладає» відвідання туалету «на потім», коли 
терпіти вже буде неможливо, таким чином створюючи умови 
для погіршення картини запору.

Якщо кишечник довго не випорожнюється, калові маси за
стоюються, починають гнити. Токсичні продукти, серед котрих 
найнебезпечнішими є індол і скатол, починають всмоктува
тися в кров, погіршуючи самопочуття. У вагітної з'являються 
або посилюються нудота, блювання, головний біль. Окрім 
того, переповнений кишечник призводить до болісних від
чуттів у животі.

Збільшіть нічний сон — рані
ше лягайте спати, і вдень 
намагайтеся викроїти півго
дини чи годину для денного 
відпочинку.

Щоб запобігти печії та запо
рам, треба слідкувати за ра
ціоном, їсти малими порціями, 
частіше й не переїдати. До 
раціону треба ввести побіль
ше продуктів, які містять 
клітковину.
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&
Щоб запобігти появі судом, 
треба вживати в їжу продук
ти, ба гал на кальцій: сир, 
молоко.

Відмовтеся від використання 
панчох, які стискають ногу 
у верхній частині стег
на, гольфів, різноманітних 
підв'язок і тому подібних 
речей, котрі погіршують відтік 
крові з ніг.

Після тривалої ходьби і, особ
ливо, після тривалого стояння 
слід лягати на спину поперек 
ліжка ногами до стіни і спи
ратися на неї ногами, 
піднятими угору.

Як боротися із запором? По-перше, слід намагатися заспо
коїтися, щоб зняти напруження вегетативної нервової системи. 
По-друге, «змінити» дієту. До раціону слід ввести побільше про
дуктів, які містять клітковину. Вона розбухає у кишечнику і, наче 
мітлою, вимітає весь його вміст, оскільки випорожнення стає 
м'якшим. Клітковина міститься в буряку, моркві, редьці, редисці, 
огірках, томатах, гарбузах. Окрім овочів, до раціону слід також 
включити і фрукти: абрикоси, персики, банани, сливи, котрі та
кож містять волокна клітковини. Для нормалізації мікрофлори 
кишечника до раціону необхідно ввести кисломолочні продук
ти: йогурти, кефір, ацидофільне молоко. Нормалізація мікро
флори кишечника посприяє зникненню в ньому гнилісних бак
терій, що певною мірою допоможе позбутися запорів.

Обов'язковим для вагітних є вживання в їжу сухофруктів. 
У них міститься багато калію, котрий є необхідним для скоро
чення гладкої мускулатури кишечника.

Якщо всі ці «дієтичні» заходи не допомагають, то слід спро
бувати народні проносні засоби. Розпочати можна з рослинної 
олії. 1-2 ст. ложки слід прийняти вранці натщесерце. Декотрим 
допомагає велика кількість вжитого чорносливу. А комусь до
статньо вранці випити склянку води з медом або без нього.

Якщо ж і ці заходи не призвели до «полегшання», тоді слід 
звернутися до лікаря. Самостійно приймати проносні засоби 
не можна. Сподіваємося, ви ще пам'ятаєте, що перистальтика 
кишечника і маточні скорочення пов'язані між собою, і якщо 
кишечник почне посилено перистальтувати, то у вас може ви
никнути загроза зриву вагітності, оскільки услід за кишечни
ком почне скорочуватися матка.

Варикоз

Дуже часто саме з вагітності у жінок починаються проблеми 
з венами на ногах. Варикозне розширення вен взагалі є гене
тично зумовленим захворюванням. Тож якщо у вашої матінки 
є варикоз, то, найімовірніше, і ви будете «ощасливлені» його 
появою. Але, незважаючи на це, з ним можна і слід боротися.

Механізм його виникнення полягає в тому, що вагітна матка 
стискає великі вени в черевній порожнині — і виникає застій 
крові в нижніх ділянках тіла, тобто в ногах. Це призводить до 
того, що клапани, які знаходяться у венах нижніх кінцівок (їх не
має в інших венах), припиняють утримувати кров — і вени роз
ширюються ще більше, що спричиняє застій крові і посилене 
тромбоутворення.
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І  О^Нолоу!

Кожній жінці, у котрої 
з'являються білі, слід якомога 
швидше порадитися з ліка
рем, адже в декотрих випад
ках білі бувають зумовлені 
венеричним захворюван
ням — гонореєю.

Як боротися з варикозом? По-перше, слід вжити всіх мож
ливих заходів для його запобігання. Це й відмова від вико
ристання панчіх, які стискають ногу у верхній частині стегна, 
гольфів, різноманітних підв'язок і тому подібних речей, котрі 
погіршують відтік крові з ніг. Після тривалої ходьби і — особли
во — після тривалого стояння слід лягти на спину поперек ліж
ка ногами до стіни і спертися на неї ногами, піднятими угору. 
Кров відтікає від ніг, і ви відразу ж відчуєте полегшення. Після 
цього слід прийняти теплу ванну — з наступним обливанням 
ніг холодною водою (контрастні ванни).

Якщо ж варикоз вже є, то необхідно придбати спеціальні 
еластичні панчохи або еластичні бинти і одягати (або бинту
вати) їх ще лежачи в ліжку, не підводячись. Лише потім можна 
підвестися і займатися домашньою роботою або виробничою 
діяльністю. Панчохи або бинти в цьому випадку тією чи іншою 
мірою замінятимуть венозні клапани, що втратили свої влас
тивості.

Білі і свербіж

У декотрих жінок білі бувають вже в дитинстві, в інших вони 
з'являються до моменту статевого дозрівання. Білями назива
ють посилені виділення з матки і піхви. У нормі вони незначні. 
Зазвичай вони безколірні, склоподібні, рідко — білі. При білях 
вони стають біло-жовтими, липкими, густими, а іноді пластівце- 
подібними і грудкоподібними.

Під час вагітності виділення збільшуються, оскільки таз 
вагітної жінки переповнений кров'ю, а занадто переповнена 
кров'ю тканина пропускає більшу кількість секретів тіла. При
чини виникнення білів — різні. Найчастіше — це неправильне 
розташування матки, загальна слабкість, анемія, закрепи.

Кожній жінці, у котрої з'являються білі, слід якомога швидше 
порадитися з лікарем, адже в декотрих випадках білі бувають 
зумовлені венеричним захворюванням — гонореєю. І чим рані
ше розпочати лікування, тим швидше і з більшою ймовірністю 
можна вилікуватися. Але й білі, викликані іншими причинами, 
необхідно лікувати, оскільки вони виснажують жінку, та й, вза
галі, неприємні.

Під час вагітності не можна робити спринцювання, які у пев
них випадках бувають методом лікування при білях. Спринцю
вання може стимулювати скорочення матки й, отже, призвести 
до зриву вагітності або, щонайменше, сприяти проникненню 
інфекції.
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Для боротьби з білями достатньо щодня, а то й двічі на день 
приймати сидячі ванни або тільки підмиватися водою з милом 
або з відваром ромашки. Якщо білі дуже рясні й роз'їдають шкі
ру, рекомендується носити чисту прокладку й частіше її міняти.

Посилення білей викликає, крім інших неприємних відчуттів, ще 
й свербіж. Іноді він дуже болісний і навіть хворобливий. Свербіж 
у зовнішніх статевих органах може виникати йбезбілей, просто тому, 
що ці органи переповнені кров'ю. В обох випадках досить прийня
ти сидячу ванну або просто підмитися. Підмиватися слід чистими 
руками або мачулою, що призначена тільки для цих цілей. ЇЇ треба 
часто кип'ятити, а після кожного підмивання прати і висушувати. 
Крім мила й відвару ромашки, можна підмиватися відваром кори 
дуба. Якщо ж свербіж дуже нестерпний, слід звернутися до лікаря.

Печія

Дуже часто у вагітних з'являється печія. Звичайні при цьому 
заходи: випивання води, вживання соди чи окису магнію або ма
лоефективні, або не допомагають зовсім.

Печія при вагітності зумовлена тим, що тиск матки на шлунок 
збільшується (особливо в положенні лежачи) і спричиняє заки
дання кислого шлункового вмісту у стравохід.

Щоб печія не змучувала вас, слід змінити положення тіла так, 
щоб матка менше тисла на шлунок. Намагайтеся їсти малими пор
ціями, частіше й не переїдати. Дуже шкідливо наїдатися на ніч.

Судоми у гомілкових м'язах

Судоми у м'язах виникають при нестачі кальцію в організмі. 
Під час вагітності кальцій із крові вагітної інтенсивно витрачаєть
ся для побудови кістяка майбутньої дитини. Найчастіше судоми 
«хапають» гомілкові м'язи — і частіше вночі, ніж удень. Це зу
мовлено тим, що вдень кровообіг набагато інтенсивніший, ніж 
уночі, — й навіть в умовах недостатнього вмісту кальцію в крові 
його надходження до м'язів підтримується на мінімально при
пустимому рівні. А вночі, коли кров тече повільніше, до м'язів 
надходить набагато менше кальцію — і виникають судоми.

Якщо ви відчули, що гомілковий м'яз стягає судома, швидко 
візьміться руками за пальці стопи — й чимдуж тягніть її на себе 
(особливо — за великий палець). Таким чином ви розтягуєте 
гомілковий м'яз, не даючи йому скоротитися.

Запобігти появі судом можна вживанням в їжу продуктів, 
багатих на кальцій: сиру, молока.

І

Дуже шкідливо наїдатися 
на ніч.

Під час вагітносл не можна 
робити спринцювання.

Самостійно приймати 
проносні засоби 
не можна.
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ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА КРАСНУХА 
ТА ІНШІ ІНФЕКЦІЇ

Не всі інфекційні захворювання однаково небезпечні для 
плода, що розвивається. Наприклад, грип або інші види го
стрих респіраторних захворювань досить часто вражають 
вагітних, але дуже рідко вони є причиною порушень роз
витку плода. Проте краснуха, яка зустрічається досить рід
ко, викликає ці порушення майже в 70 % випадків. Ступінь 
ураження залежить від стадії внутрішньоутробного розвит
ку на момент інфікування. Ураження поділяються на емб- 
ріопат ії (виникають у період закладення органів і форму
вання плаценти в перші три місяці вагітності) і фетопатії 
(виникають починаючи із четвертого місяця вагітності — 
й аж до пологів).

Одна з головних причин виникнення ембріо- й фето- 
патій — це вірусні інфекції. Але, як уже було сказано, не всі 
віруси небезпечні для плода, що розвивається. І найнебез- 
печніші щодо цього — віруси краснухи, цитомегалії, просто
го герпесу й вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

Краснуха й у дітей, і в дорослих викликає мінімальні по
рушення — висипку, підвищення температури тіла, легке не
здужання і збільшення шийних лімфовузлів. Проте для плода 
може виявитися фатальною. У нього можуть сформуватися 
вроджені пороки розвитку, а в тяжких випадках плід може 
навіть загинути. Ступінь ураження плода залежить від часу 
інфікування. Якщо інфікування матері відбулося в перші два 
місяці вагітності, то ймовірність інфікування плода стано
вить 70-80 %, якщо на 3-му місяці — близько 50 %. Пізніше 
частота внутрішньоутробного ураження різко знижується. 
Якщо плід не загинув внутрішньоутробно, у нього можуть 
спостерігатися наступні пороки розвитку: уроджені пороки 
серця, глухота, сліпота, ураження центральної нервової сис
теми (мікроцефалія). Якщо ж інфікування відбулося в більш 
пізній термін (після 12-16 тижнів), то воно може супровод
жуватися появою в новонароджених типової «краснушної» 
висипки, яка, втім, досить швидко зникає.

Якщо під час вагітності ви мали контакти із хворим на 
краснуху, то цю вагітність краще перервати, тобто зробити 
штучний аборт. Декотрі автори з метою профілактики виник
нення каліцтв рекомендують уводити вагітним гамаглобулін. 
Але основна маса дослідників вважає, що ризик виникнення
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каліцтв, навіть після його введення, настільки високий, що 
краще цю вагітність перервати.

Цитомегаловірусна інфекція не менш небезпечна для пло
да. Серед вагітних це захворювання досить поширене (близько 
6%), причому сама вагітність активує приховану цитомегалію.

Для плода більш небезпечним є первинне інфікування ма
тері, ніж прихована інфекція.

На ранніх стадіях розвитку плода вірус спричиняє його за
гибель і мимовільний аборт. Якщо інфікування відбулося на 
стадії формування органів, то в немовляти можуть спостері
гатися збільшення печінки й селезінки, мікроцефалія (відсут
ність головного мозку), гідроцефалія (переповнення черепа 
рідиною), психічні порушення (у старшому віці), ураження 
очей тощо.

Діагностика цитомегалії утруднена — не всі лабораторії 
можуть зробити цей аналіз. Але якщо захворювання було 
виявлено на перших місяцях вагітності, то, з метою уник
нення перелічених вище проблем, вагітність рекомендуєть
ся перервати.

Простий герпес може бути причиною мимовільних абортів 
у вагітних, що інфіковані ним, зараження плода й немовляти, 
у якого з'являється жовтяниця, синюшність, підвищення темпе
ратури, порушення дихання, судоми. У тяжких випадках може 
спричинити смерть.

Захворювання на кір у вагітних зустрічається досить рід
ко, тому що більшість жінок вакциновані або перенесли цю 
інфекцію в дитинстві. Щоправда, останнім часом спостері
гається зростання кількості інфікованих, у тому числі й серед 
вагітних.

Наявність каліцтв у дітей після перенесеного кору їхніми 
матерями не описано, але це захворювання може спричинити 
мимовільні аборти і передчасні пологи.

Проте дитина, що народилася в матері, яка вже хворіла 
в дитинстві або юності, здобуває вроджений імунітет до цієї 
хвороби, що триває близько 3-х місяців.

Небезпечними для вагітних можуть виявитися й певні інші 
інфекції: вітряна віспа, грип, гепатит.

І хоча формування каліцтв при цих захворюваннях відбу
вається набагато рідше, ніж при краснусі, однак частішає чис
ло мимовільних абортів і мертвонароджень. А діти потім по
гано розвиваються, пізніше починають говорити, іноді у них 
спостерігаються психічні розлади. Ці порушення пов'язані не 
стільки з безпосереднім впливом вірусу на плід, скільки з тим,

Я̂ §№&! І

Якщо ви вже вагітні, обмежте 
відвідання людних місць, щоб 
не підхопити навіть застуду.

Дотримуйтесь особистої 
гігієни (гепатит А передається 
через брудні руки).

Пам'ятайте, що вам просто 
таки заборонено 
відвідувати хворих.
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Не слід впадати у крайнощі - 
їсти за себе й за дитину.

Приділіть увагу, як має 
складатися ваш раціон.

що під час хвороби у жінки були виражені явища інтоксикації: 
висока температура, головний біль, нудота, значне загальне 
нездужання.

Завершуючи розгляд цього питання, хочеться порадити 
всім вагітним (і невагітним теж) — намагайтеся не хворіти! 
Якщо ви вже вагітні, обмежте відвідання людних місць, щоб 
не підхопити навіть застуду, дотримуйтесь особистої гігієни 
(гепатит А передається через брудні руки), не згадуючи вже 
про те, що вам просто таки заборонено відвідувати хворих. 
Навіть якщо ви змушені відвідати жіночу консультацію, нама
гайтеся робити це тоді, коли там найменше людей.

я к і чим
СЛІД ХАРЧУВАТИСЯ

На початку вагітності, у перші 8-9  тижнів, відбувається 
значна перебудова й прискорення всіх обмінних процесів 
в організмі жінки. У багатьох вагітних виникає майже по
стійне відчуття голоду. Відчуття голоду виникає в будь-якої 
людини, сигналізуючи про те, що рівень глюкози в організ
мі знизився до критичного рівня. Отже, в організмі утвори
лася ситуація нестачі поживних речовин — слід терміново 
поїсти. Але тут прихована маленька дрібниця-таємниця! 
їсти треба не багато, а те, що дійсно необхідно. І не слід 
впадати у крайнощі — їсти за себе й за дитину. Занадто 
велика кількість їжі не сприяє поліпшенню самопочут
тя жінки.

Раціональне харчування вагітних має складатися з ура
хуванням строків вагітності, характеру трудової діяльності 
й ступеня фізичного розвитку жінки. У першій половині ва
гітності, особливо в першому триместрі, воно не повинно 
відрізнятися від звичного для цієї жінки, але воно ж має 
бути достатнім і повноцінним. Пізніше потреби зростають. 
Всі життєво важливі процеси в організмі вимагають пос
тійного забезпечення енергією. Так само, як авто не зру
шиться без бензину, так і людина не може жити без певно
го набору поживних речовин. Головним джерелом енергії 
є вуглеводи — легкозасвоювані речовини, що відіграють 
дуже важливу роль не тільки в енергетичному забезпечен
ні організму, але й беруть участь в утворенні певних струк
тур в організмі людини. У вагітних потреба у вуглеводах 
досить значна. Вуглеводи в чистому вигляді — це глюкоза.
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Але їсти лише цукор, звісно ж, не можна. Тому як джерело 
вуглеводів необхідно вживати в їжу вироби з борошна гру
бого млива, фрукти й овочі. Слід уникати кондитерських 
виробів, які дають короткочасний ефект насичення, а над
лишкова глюкоза потім перетворюється на підшкірний 
жир. Перевагу слід віддавати крупам (особливо — гречці 
й вівсянці), які містять білки й різні вуглеводи — більш лег
козасвоювані (глюкозу) і складніші (крохмаль, клітковину), 
а також різні мікроелементи, про які ми поговоримо дещо 
пізніше.

Ягоди і фрукти просто незамінні як продукти харчування 
для вагітної (і не тільки для вагітної — вони корисні всім без 
винятку). У них містяться й вуглеводи, і клітковина, і вітамі
ни, і мікроелементи (а декотрим щастить одержати й неве
лику порцію білка у вигляді з'їденого черв'ячка).

Овочі дещо поступаються фруктам за кількістю вуглеводів, 
проте вони багатші на мінерали, клітковину й містять таку саму 
велику кількість вітамінів. Особливе місце в раціоні займають 
вироби з картоплі. Справа в тому, що вона відрізняється від
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інших овочів найбільшим вмістом крохмалю й калію, не зга
дуючи вже про вітаміни, які містяться в ній, та інші речовини. 
А крохмаль повільно перетравлюється в організмі й, таким 
чином, енергія надходить до дитини постійно, а не окремими 
порціями, як від з'їденої шоколадки або тістечка.

Просто необхідною речовиною для нормальної життєдіяль
ності є жири. Але це не означає, що вам слід бігти на базар 
і скуповувати все наявне там сало! Найбільш сприятливим 
для раціону вважається переважання жирів рослинного по
ходження. Але й тваринним жирам потрібно залишити місце 
у своєму меню. Отже, молочний жир і жир яєчного жовтка 
є добрим джерелом жиророзчинних вітамінів А і Д. Рослинні 
жири — джерело поліненасичених жирних кислот, викорис
товуваних для побудови клітинних стінок. У рослинних жирах 
також міститься вітамін Є.

Крім того, жири, як і вуглеводи, — джерело енергії. У ре
зультаті їхнього розпаду виділяються вода й вуглекислий 
газ, а із залишків створюються гормони, у тому числі й ста
теві. Саме тому у надмірно худих жінок можуть виникати 
порушення менструального циклу і навіть безплідність. Але 
й перебору у споживанні жиру не повинно бути, оскільки він 
починає, як і вуглеводи, відкладатися під шкірою і в органах, 
спричиняючи ожиріння. А ожиріння, як відомо, особливого 
здоров'я не додає.

До речі, про жири! Соняшникова або маслинова олія не 
тільки підвищує енергетичну й смакову цінність їжі, але й до
помагає запобігти закрепам.

Білки є основним будівельним матеріалом, особливо для 
зростаючого усередині вас організму. Основна цінність білків 
тваринного походження (м'ясо, риба, курка, яйця, молоко) по
лягає в тому, що саме вони містять всі необхідні й незамінні 
амінокислоти. Незамінних амінокислот — 20, і вони не син
тезуються в організмі людини, а потрапляють у нього з їжею 
тваринного походження: без них не можна. Тому вони так і на
зиваються — «незамінні». Білки, потрапивши у шлунково-киш
ковий тракт, розщеплюються до цих самих амінокислот. А вже 
амінокислоти розносяться по організму. У тому числі вони 
потрапляють до плода й, завдяки спеціальним ферментам, 
з'єднуються знову в білки. Але тепер це — вже білок, з якого 
складається ваша майбутня дитина.

Білки в організмі жінки не накопичуються, як жири або 
вуглеводи. Тому вагітна має одержувати достатню їх кількість. 
Інакше, якщо білка буде недостатньо, можуть сповільнитися
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темпи побудови тканин плода — станеться затримка внутріш- 
ньоутробного розвитку.

Крім того, нестача білка може знизити імунітет вагітної, 
і вона стане більш вразливою щодо різних застудних захво
рювань.

Крім білка, молочні продукти є найважливішим джере
лом кальцію, що настільки необхідний для побудови кісток 
плода. Крім того, у молоці й молочних продуктах містяться 
певні вітаміни.

Білки рослинного походження (хлібобулочні вироби, ма
карони, крупи, бобові), хоча й поступаються за поживною 
цінністю білкам тваринного походження, але містять інші, 
не менш важливі компоненти, тому ігнорувати ці продукти 
не можна. Найбільш оптимальним вважається поєднання 
в раціоні харчування 60 % білків тваринного й 40 % біл
ків рослинного походження. І, випереджаючи ваше запитан
ня щодо користі або шкоди вегетаріанства, можна сказати, 
що вже, в будь-якому разі, під час вагітності краще стати 
м'ясоїдними, ніж потім журитися з приводу недорозвиненої 
дитини.

Тепер поговоримо про вітаміни. Це біологічно актив
ні речовини різної хімічної природи — вони необхідні для 
здійснення важливих фізіологічних і біохімічних процесів 
в організмі людини. Справа в тому, що всі ці процеси від
буваються в результаті дії різних ферментів. А останні без 
вітамінів працювати не можуть. Якщо їх бракуватиме, то ці 
процеси йтимуть повільно або припиняться зовсім. Тоді ми 
говоримо про гіпо- або про авітаміноз щодо того чи іншого 
вітаміну.
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Вітамін Його дія Де міститься

Печінка, яйця, риба, риб'ячий жир,
А бере участь у побудові шкіри, морква, перець солодкий, гарбуз,
(ретинол)

X

очей, слизових оболонок, кісток. 

Підвищує стійкість організму до

помідори, шпинат, салат, обліпиха, 
шипшина.

Е

2
£00

кисневого голодування, бере 
участь у процесах розмножен

Горіхи, рослинна олія, пророщені 
зерна злакових рослин, яєчний 
жовток, печінка, вершкове масло,
мплпкп

(токоферол) ІІ5
ня й виношування вагітності, 
є потужним антиоксидантом,3"

ГО
о

захищаючи організм від вільних
іу іи /  і и г \ и (

О.
Оа

радикалів.

з;*
Необхідний для побудови кіст

Риб'ячий жир, печінка тріски, 
яйця, вершкове масло, риб'яча

д кової тканини й плода й матері, ікра (червона, чорна).
(кальциферол) бере участь в обміні кальцію 

й фосфору.
Під дією ультрафіолетових і со
нячних променів синтезується 
самостійно у шкірі.

в,
(тіамін)

Бере участь у формуванні нерво
вої системи в процесах окис
лювання й деяких інших —  для

Неочищене зерно злаків, дріжджі, 
хліб грубого млива, бобові, нирки, 
печінка, яєчний жовток.

одержання енергії.

в2
(рибофлавін)

і
При його дефіциті спостерігаєть
ся затримка розвитку плода,

Печінка, нирки, серце, курячі 
яйця, молоко, соя, шпинат, дріжд
жі, хліб грубого млива, пророщене 
зерно злаків.

*2та
'т
'хX

погіршується підготовка молоч
них залоз до годівлі, знижується 
кількість молока.

в5
(пантотенова кислота)

Тго
Оа .
оСС
О00

Бере участь в обміні жирних кис
лот, гормонів. Нормалізує функцію 
нервової системи, усмоктування 
певних речовин у кишечнику.

Яйця, бобові, горіхи, молочні про
дукти, проросле зерно злаків, хліб 
грубого млива.

Картопля, морква, капуста, по

в6
(піридоксин)

Бере участь у синтезі білка.
мідори, квасоля, боби, банани, 
вишня, черешня, риба, курячі 
яйця, дріжджі.

в9
(фолієва кислота)

При нестачі цього вітаміну ви
Шпинат, зелений перець, апельси
ни, грейпфрути, соя.

никає анемія у вагітної й пороки 
розвитку у плода.
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Про необхідність вітамінів свідчить і такий факт. У дітей ран
нього віку дефіцит вітаміну В6 може призвести до виникнення су
дом, а пізніше — до відставання у психічному розвитку.

Оскільки в організмі вагітної жінки зростає новий організм, їй 
потрібно одержувати більше вітамінів, ніж зазвичай. Причому кра
ще вживати в їжу свіжі овочі й фрукти. Таким чином ви «уб'єте відра
зу декількох зайців»: по-перше, ви ніколи не передозуєте вітаміни 
(а гіпервітаміноз нічим не кращий за гіповітаміноз); по-друге, разом 
з вітамінами ви одержуєте безліч інших корисних речовин — міне
ральні солі, мікроелементи, клітковину й вуглеводи; по-третє, свіжі 
овочі й фрукти містять набагато більше вітамінів, ніж вони ж, але 
такі, що зазнали термічної обробки (варення, борщі, супи тощо).

Якщо вже ми говоримо про вітаміни, не можна залишити поза 
увагою синтетичні, тобто таблетовані вітаміни. На сьогодні таких 
комплексних вітамінів існує безліч — і розібратися без спеціаль
них знань у них вам буде досить складно. Тому рекомендуємо, 
перш ніж купувати той чи інший комплексний препарат: порадь
теся з вашим лікарем, оскільки дозування кожного з його складо
вих залежить від строку вагітності й вашого самопочуття і стану.

Синтетичні вітаміни слід приймати в строго певних кіль
костях, а безконтрольне їхнє застосування може призвести до 
передозування. Наприклад, гіпервітаміноз Д може призвести 
до ураження нирок, відкладення в плаценті солей кальцію, що 
погіршить маточно-плацентарний кровообіг й, відповідно, жив
лення плода. Гіпервітаміноз А викликає нудоту й блювоту й мо
же призвести до виникнення пороків розвитку у плода. Гіпер
вітаміноз С порушує склад крові й підвищує навантаження на 
нирки, особливо — наприкінці вагітності.

(~р№0<М№$0/и,Ьи

Головним джерелом енергії 
є вуглеводи — легкозасвою
вані речовини, що відіграють 
дуже важливу роль не лльки 
в енергетичному забезпечен
ні організму, але й беруть 
участь в утворенні певних 
структур в організмі людини. 
У вагітних потреба у вуглево
дах досить значна.

Жири, як і вуглеводи, — дже
рело енергії, вони беруть 
участь у побудові клітинних 
пінок. У рослинних 
жирах також міститься 
вітамін Є.

Білки є основним будівель
ним матеріалом, особливо для 
зростаючого усередині 
вас організму.
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в «
(ціанокобаламін)

5
І

*ЧГ

Регулює обмін жирів і вуглеводів, 
необхідний для процесів крово
творення. При дефіциті виникає 
анемія.

Печінка, м'ясо, риба і морепродук
ти, молоко, сир.

В,5
(пангамова кислота)

Рсо
‘хІ£з-

Бере участь у синтезі гормонів 
кори надниркових залоз, статевих 
гормонів. Регулює жировий обмін.

Пивні дріжджі, зерно злаків.

РР (В3)
(нікотинова кислота)

го
О
О.
О
9

Бере участь у процесах окислю
вання.

М'ясо, яйця, молоко, квасоля, 
крупи.

С
(аскорбінова кислота)

00
Бере участь у процесах побудови 
кровоносних судин, стимулює 
кровотворення.

Цитрусові, полуниця, ківі, сморо
дина, цибуля, шипшина, петрушка, 
кріп, помідори.
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Під час вагітності краще 
стати м'ясоїдними, ніж потім 
журитися з приводу недо
розвиненої дитини.

Оскільки в організмі вагіт
ної жінки зростає новий 
організм, їй потрібно одер
жувати більше вітамінів, ніж 
зазвичай.

Порадьтеся з вашим лікарем, 
які синтетичні вітаміни вам 
слід приймати і в яких кіль
костях, бо безконтрольне 
їхнє застосування може 
призвести 
до передозування.

З мінеральних солей найбільш відомою є кухонна сіль, що 
містить натрій і хлор.

Натрій міститься в багатьох продуктах рослинного і тва
ринного походження, але головним продуктом, з яким він 
надходить до організму, є кухонна сіль. За добу людина зїдає
1-2 ч. ложки солі, у яких міститься до 4 г натрію. Помічено, що 
люди, схильні до гіпертонії, вживають у їжу більше солі.

Калій — головний внутрішньоклітинний іон організму. Він 
міститься у значній кількості в сухофруктах (ізюм, курага, чор
нослив), в овочах, у картоплі.

Хлор бере участь у водно-сольовому обміні й, поряд з на
трієм, міститься в кухонній солі.

Фосфор — необхідний матеріал для кісткової тканини, та
кож входить до складу аденозинтрифосфорної кислоти, необ
хідної для одержання енергії. Як відомо, найбільша кількість 
фосфору міститься в рибі, а також у м'ясі й молоці.

Магній — елемент, що активує процеси гідролізу, сприяє 
накопиченню й вивільненню енергії, знижує підвищену збуд
ливість нервової системи. На нього багаті різні темно-зелені 
овочі, кавуни, певні крупи, хурма, курага.

Кальцій — основний елемент, з якого складаються кістки 
людини. Без нього неможливе скорочення м'язів. Він також 
є одним із факторів згортання крові. При нестачі кальцію в лю
дей виникають судоми. Нестача кальцію в раціоні вагітної жін
ки не лише призведе до порушення формування кісткової тка
нини плода, але й викличе підвищене вимивання його з кісток 
вагітної. Ось чому у багатьох жінок під час вагітності «летять» 
зуби, а кістки стають ламкішими.

Залізо — елемент, що безпосередньо бере участь у кро
вотворенні. Червоні кров'яні тільця — еритроцити — скла
даються з оболонки, усередині якої міститься гемоглобін. 
Гемоглобін складається з мінеральної частини — «гему» й біл
кової — «глобіну». Отож, гем — це, в сутності, чотири атоми 
заліза. Якщо вагітна недоотримує залізо, то в неї формується 
залізодефіцитна анемія. Але не тільки в неї, й у майбутньої ди
тини. Залізо міститься в яблуках, шпинаті, помідорах і деяких 
інших овочах і фруктах, а також у печінці й нирках.

Якщо ви уважно прочитали цей розділ, то вам, сподіває
мося, зрозуміло, з яких продуктів має складатися ваш раціон. 
Якщо ж у вас все-таки виникли додаткові запитання, то краще 
поставити їх вашому лікареві, який конкретизує необхідну вам 
дієту з урахуванням особливостей вашого організму й особли
востей перебігу вашої вагітності.
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ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ВНУТРІШНЬОУТРОБНИЙ РОЗВИТОК
дитини

Перший тиждень. Запліднена яйцеклітина, а точніше — вже 
яйце переміщається матковою трубою в матку. Яйце — це яй
цеклітина, що злилася зі сперматозоїдом. Воно містить у собі 
всю інформацію про майбутню дитину — стать, колір очей 
і можливі таланти! З моменту зачаття — це людина, якої раніше 
ніколи не було (якщо, звісно, не вірити в реінкарнацію й пере
селення душ). До речі, навіть якщо вірити, то фізична оболонка 
однаково буде іншою). На 3-4-й день яйце потрапляє в матку, 
а з 5-го до 9-го дня після запліднення яйцеклітина імплантується 
в ендометрит — шар матки, що встилає її зсередини. Отут вона 
починає «проростати» в ендометрит (якщо проводити аналогію 
з рослинами — пускає коріння) й отримує живлення від май
бутньої матері.

Другий тиждень. Імплантація завершується до 12-го дня. 
Це і є дійсним початком вагітності. Яйцеклітина починає зро
стати, що відбувається шляхом поділу. Спочатку з однієї яйце
клітини утворяться дві, потім утвориться поперечна перетин
ка, що ділить ці дві клітини ще на дві, — їх стає чотири, потім 
вісім, шістнадцять, тридцять дві — й так далі. При цьому по
чинають утворюватися два листки — зовнішній і внутрішній, 
шляхом «вкручування» одного шару клітин в інший. При цьому 
діаметр яйця становить приблизно 1 мм.

Третій тиждень. Цей тиждень — найвідповідальніший для 
зародка. У цей період всі несприятливі фактори — алкоголь, 
наркотики, паління, приймання ліків, інфекції — можуть завда
ти зародку невиправної шкоди. У цей період утворюється май
бутня плацента, майбутні кровоносні судини, статеві клітини, 
починають формуватися тканини: дихальна, травна, нервова, 
кістяк, м'язи, шкіра.

Четвертий тиждень. Ембріон, до цього часу схожий на 
диск, що складається із трьох шарів, починає перетворю
ватися на циліндр. Починають формуватися окремі органи.
І першим з'являється серце. Його скорочення починають 
фіксуватися з 23-го дня вагітності. Починають з'являтися ро
това й анальна ямки, первинна кишка, схожа на трубку, пе
чінка, підшлункова залоза, селезінка. До кінця першого мі
сяця довжина зародка становить близько 5 мм і він схожий

(Щ м А о  зюо/Ььи,! ^

Яйце — це яйцеклітина, 
що злилася зі сперматозої
дом. Воно містить у собі всю 
інформацію про майбутню 
дитину — стать, колір очей
і можливі таланти!

З моменту зачаття — це люди
на, якої раніше ніколи не було.

Імплантація завершується 
до 12-го дня. Це і є дійсним 
початком вагітності. У цей 
період всі несприятливі фак
тори — алкоголь, наркотики, 
паління, приймання ліків, 
інфекції — можуть завдати 
зародку невиправної 
шкоди.
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До кінця першого місяця 
довжина зародка становить 
близько 5 мм і він схожий 
на квасолинку з маленькими 
наростами, які згодом 
стануть ручками 
й ніжками.

Ембріон 
строком вагітності 4-5 тиж.

а — схема; б — на ехограмі 
визначається у вигляді 
ехопозитивної риски

на квасолинку з маленькими наростами, які згодом стануть 
ручками й ніжками.

П'ятий-шостий тиждень. Цей період характеризується 
тим, що якщо на зародок впливатимуть несприятливі факто
ри, у нього можуть виникнути пороки розвитку центральної 
нервової системи.

У цей час зародок нагадує літеру «Е». Досить добре вид
но голівку, у середині випирає животик, видно зародкові 
ручки й ніжки, знизу — хвостик. Ручки ростуть швидше 
за ніжки. Як вам вже зрозуміло, у цей час відбувається за
кладення нервової тканини. На голівці з'являються нюхові 
ямки — майбутні ніздрі. Починається розвиток бронхіаль
ного дерева.

Перетинка, що відокремлювала анальну ямку від порожни
ни первинної кишки, проривається, і кишка стає відкритою 
з обох боків.

Серце, розміром з маленьке зернятко пшениці, складається 
із чотирьох камер (два передсердя й два шлуночки), розділе
них між собою клапанами, й судин, що відходять від них.

Формуються зорові пухирці — майбутні очі.
У цей період вже можна розрізнити з боків голови зарод

кові вушка. Загальна довжина зародка — близько 2,5 см.
Сьомий-восьмий тиждень. Тулуб формується й подов

жується.
Починають утворюватися плічка, а пізніше кінцівка поді

ляється на плече, передпліччя й кисть. Починають утворюва
тися м'язи й нерви. З'являються зачатки статевих залоз.

Діафрагма відокремлює грудну порожнину від черевної.
Відбуваються зміни на обличчі: з'являються дві маленькі 

щілини — оченята, два рівчачки — вушка. Видно маленький 
носик із ніздрями, а рот облямовується губками (якщо три 
відростки губ не зійшлися разом — утвориться «заяча 
губа»).

На восьмий тиждень завершується ембріональний період, 
і ембріон стає плодом.

На восьмий тиждень плодик вже може відчувати біль. При
чому рецептори (чутливі клітини) плода чутливіші, ніж у ново
народжених або дорослих людей.

У цей період вже видно (на УЗД) рухи плода.
Зазвичай у цей період, при небажаній вагітності, гіне

кологи роблять аборт. Німецькі оператори разом з ме
диками зняли фільм про те , як відбувається процес подіб
ного вбивства. Плодик відмахується ручками й ніжками
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від кюретки гінеколога (інструмент, яким роблять 
аборт), ховається в к ут матки, отже, будь-яким чином 
намагається врятуватися, але...

Сумна картина, якщо не сказати — жахлива, чи не так ? 
Зважте усе перед тим , як робити аборт, — а чи варто? 
І думайте про те , як уникнути небажаної вагітності.

Наприкінці цього періоду плодик досягає у довжину близь
ко 3 см і важить приблизно 3 г.

Дев'ятий-десятий тиждень. Обличчя плода починає на
бувати «людських» рис — очка з бічних сторін голови «схо
дяться» до центру личка. Вони ще закриті, але на райдужці вже 
є пігмент.

У цей період прискорюється зростання тулуба, а зростання 
голівки сповільнюється.

Вже майже розвинена печінка й нирки, причому нирки по
чинають формувати сечу, що виливається в навколоплідні води.

Плід втрачає свого «хвостика». Він уже може смоктати паль
чики, торкатися ручками себе, пуповини, відштовхуватися від 
стінок матки — й плавати в навколоплідних водах.

Починають утворюватися зародки зубів, кишечник цілком 
знаходиться у черевній порожнині.

Довжина плода становить близько 4 см, а вага — 5 г.
Одинадцятий-дванадцятий тиждень. Починають фун

кціонувати всі органи й системи: печінка виділяє жовч, на 
слизуватій оболонці кишечника утворюються ворсинки, які 
в майбутньому всмоктуватимуть поживні речовини, кишеч
ник починає перистальтизувати (скорочуватися), при цьому 
триває його обертання в черевній порожнині — для того, 
щоб він зайняв звичне розташування. Плід починає заковту
вати навколоплідну рідину, яка містить волосинки, злущені 
шкірні клітини, які, перетравлюючись, утворять первородний 
кал — меконій.

У цей період починають з'являтися нігтики на пальчиках рук 
і ніг — і вже можна визначити стать майбутньої дитини.

Довжина тіла становить близько б см, а вага — близько 10 г.
Тринадцятий-чотирнадцятий тиждень. На 13-й тиж

день у плода майже остаточно сформовані смакові рецеп
тори, і він починає активно заковтувати навколоплідну 
рідину, віддаючи перевагу солодким навколоплідним во
дам — водам іншого смаку. Отже, малюк уже в такому ран
ньому віці — гурман! Адже йому зовсім не обов'язково пити 
їх, оскільки всі необхідні поживні речовини він одержує від 
матері через плаценту, що, до речі, до 13-го тижня повністю

Я^ько/во дна/ти,! ^

На восьмий тиждень за
вершується ембріональний 
період, і ембріон стає плодом, 
який може відчувати біль. 
Причому рецептори (чутливі 
клітини) плода чутливіші, 
ніж у новонароджених 
або дорослих людей.

б

Ембріон 
строком вагітності 8-9  тиж.

а — схема;
б — як виглядає на ехограмі
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На 13-му тижні у плода 
сформовані смакові рецепто
ри, і він вже гурман!
У цей період у нього 
з'являються фази сну 
й «діяльності». Стає симпа
тичним обличчя, з'являються 
щічки. Малюк стає досить 
рухливим.

На третьому місяці вагітності 
жінка починає відчувати 
поштовхи плодика.

Вигляд ембріона наприкінці 
першого триместру вагітності

а — схема;
б — те ж саме на ехограмі

сформована. Швидше за все, заковтуючи навколоплідні води 
й смокчучи палець, плід готується до внутрішньоутробного 
харчування.

У цей період у нього з'являються фази сну й «діяльності». 
Стає симпатичним обличчя, з'являються щічки. Малюк стає 
досить рухливим, однак, у порівнянні з більш ранніми пе
ріодами, його рухи плавніші. На тілі з'являється волоссячко 
й потові залози.

Довжина плода — близько 10 см, а вага — близько 25 г.
П'ятнадцятий-ш істнадцятий тиждень. Починає рос

ти волосся на голівці, ручки згинаються в суглобах, розви
вається дотик. Плід продовжує рости, але нові органи вже 
не формуються, тому що вже сформовані. Він може супити 
брівки, посміхатися, кліпати оченятами у відповідь на под
разники.

Вага вже становить близько 80 г, а зріст — 110-115 мм.
Сімнадцятий-вісімнадцятий тиждень. Шкіра вже не 

така тонка, але ще прозора, червоного кольору, через яку 
добре видно первородне волоссячко — лануго. Починають 
з'являтися брови. У дівчаток повністю сформовані матка і яєч
ники. М'язи стають дужчими, а рухи — активнішими і вправні
шими, жінки, які вагітні не вперше, можуть їх відчути.

Зріст вже становить близько 13 см, а вага — близько 150 г.
Дев'ятнадцятий-двадцятий тиждень. У хлопчиків ціл

ком чітко видно чоловічі статеві органи. Практично завер
шується окостеніння слухових кісточок, і плід починає чути 
зовнішні звуки: биття серця матері, її голос, голоси інших 
членів родини.

Швидко збільшується обсяг мозку. Починаючи з 20-го 
тижня, він збільшується щомісяця на 90 г. Плодик починає 
частіше кліпати. Ніжки, нарешті, досягають остаточних про
порцій, і він починає штовхатися ними все дужче й дужче. 
Так, що навіть першовагітні починають відчувати це «ту
потіння».

Довжина плода становить близько 15 см, а маса — 260 г.
Двадцять перший-двадцять тр етій  тиждень. Шкіра 

стає менш червоною, ще зморшкувата — й через неї про
свічують судини і внутрішні органи. На голові з'являється 
більше волосся. На кінчиках пальців з'явився характерний 
відбиток, властивий тільки цьому малюку.

Стверджують, що смак навколоплідних вод, заковтуваних 
плодом, може сформувати майбутні харчові переваги дити
ни. Крім цього, оскільки малюк уже чує, він звикає до голосу
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матері, батька й інших домашніх. І якщо в родині панує спокій, 
любов і повага, то й дитина буде спокійною; якщо ж у ро
дині — постійні скандали, то й дитина буде нервовою і не
спокійною. Помічено також: якщо мати читає вголос під час 
вагітності якусь книгу, то вона в майбутньому може стати 
улюбленою книгою дитини.

З огляду на вищесказане, напевно, потрібно вже починаючи 
з 18-19-го тижня починати розмовляти з вашою майбутньою 
дитиною, створюючи позитивний емоційний фон. Завдяки цьо
му у вас складуться гармонійні, дружні відносини з дитиною 
ще до її народження — й це полегшить її адаптацію до позаут- 
робного життя після її народження.

Довжина плода до кінця 23-го тижня становить близько 
20 см, а маса — 450 г.

Двадцять четвертий-двадцять п'ятий тиждень. Плід уже 
менше спить — і «діє» протягом дня досить довго. А оскільки 
він не спить, то рухи його стають більш активними: він робить 
від 20 до 60 рухів за ЗО хв. Він реагує на звуки, що проникають 
до нього ззовні. Він має досить складну міміку, часто смокче 
палець, іноді гикає. Однак місця для рухів залишається усе 
менше й менше.

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була музично чутливою, 
частіше вмикайте музику, починаючи з 24-го тижня вагітності. 
Але пам'ятайте при цьому, що маля віддає перевагу класичній 
музиці. Причому реп, рок та інша ритміка викликають роздра
тування.

Розміри плода до кінця 25-го тижня становлять близько 
22 см й 700 г.

Двадцять шостий-двадцять сьомий тиждень. Плід по
чинає відчувати світло, причому якщо воно занадто яскраве, 
він може навіть відвертати голову. Звісно, світло він бачить 
тоді, коли розплющує очі. Згідно з даними спеціальних до
сліджень, електрична активність його мозку відповідає такій 
у доношеного немовляти. Але найголовніша дія відбуваєть
ся в його легенях. Там починає продукуватися спеціальна 
речовина — сурфактант, що перешкоджає спаданню легенів. 
Без цієї речовини дитина не зможе дихати повітрям. І хоча на 
цей час плід пройшов усього 2/3 шляху свого розвитку, він 
вже майже готовий до народження — і якщо це раптом ста
неться (хоча, звісно, краще — не треба), то він зможе вижити. 
Особливо сприятливий прогноз на виживання у дівчаток.

Зріст плода вже становить близько 25 см, а маса — близь
ко 1 кг.

% Ьм4 о зн/О/ти,! ^

У цей період малюк уже 
чує, він звикає до голо
су матері, батька й інших 
домашніх. І якщо в родині 
панує спокій, любов і повага, 
то й дитина буде спокійною; 
якщо ж у родині — постійні 
скандали, то й дитина буде 
нервовою і неспокійною.

Якщо мати читає вголос під 
час вагітності якусь книгу, 
то вона в майбутньому 
може стати улюбленою кни
гою дитини.

З 18-го тижня можна почина
ти розмовляти з вашою май
бутньою дитиною, створюючи 
позитивний емоційний фон.

Якщо ви хочете, щоб ваша 
дитина була музично чутли
вою, частіше вмикайте музи
ку, починаючи з 24-го тижня 
вагітносгі. Але пам'ятайте 
при цьому, що маля віддає 
перевагу класичній музиці. 
Причому реп, рок та інша 
ритміка викликають 
роздратування.
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У цей період він розплющує 
очі повністю (звісно, коли не 
спить) і може вже переводи
ти погляд з об'єкта на об'єкт.

З 30-31-го тижня плід уже 
такий великий, що йому 
стає тісно в матці, й тому 
він починає менше рухатися, 
набуваючи своєї характерної 
збірної пози. Його очі — 
сіро-блакитного кольору, 
зіниці реагують на світло 
(розширюються в темряві 
й звужуються на світлі).

Двадцять восьмий-двадцять дев'ятий тиждень. Плід 
робить дихальні рухи, але оскільки він знаходиться в амніо- 
тичній (навколоплідній) рідині, то в легені, звісно, потрапляє 
тільки вона.

Ви можете злякатися за своє майбутнє маля: «Адже воно так 
може потонути!?» Ні! Воно не потоне. По-перше, навколоплідні 
води містять такий самий склад солей, глюкози та інших ре
човин, як і кров плода. Тому вони не можуть нашкодити. По- 
друге, кровоносні судини, які несуть кров до легенів і від них, 
ще практично не функціонують. Вони запрацюють тільки тоді, 
коли дитина народиться. По-третє, плід отримує кисень через 
пуповину й плаценту від матері.

У цей період він розплющує очі повністю (звісно, коли 
не спить) і може вже переводити погляд з об'єкта на об'єкт 
(щоправда, окрім кровоносних судин, пуповини та яскравих 
спалахів ззовні, йому розглядати нема чого).

Він уже добре чує — і при голосних, різких звуках лякається 
і навіть підстрибує, а при спокійному голосі матері або батька, 
плавній, тихій музиці — заспокоюється.

Його розмір — близько 37 см, а маса — близько 1,4 кг.
Тридцятий-тридцять перший тиждень. Плід уже такий 

великий, що йому стає тісно в матці, й тому він починає менше 
рухатися, набуваючи своєї характерної збірної пози: голівка 
нахилена вниз і притискається підборіддям до грудей, ручки 
складені на груді, ніжки зігнуті в колінах, притягнені до живо
тика й схрещені. У такій позі він займає найменше місця.

Його очі — сіро-блакитного кольору, зіниці реагують на 
світло (розширюються в темряві й звужуються на світлі).

На пальчиках ніг уже повністю сформовані нігтики.
Його зріст становить близько 40 см, а маса — близь

ко 1,7 кг.
Тридцять другий-тридцять тр етій  тиждень. У цей

період плід, зазвичай, займає те положення, у якому він буде 
народжуватися: голівкою вниз. Але іноді він не встигає повер
нутися — і займає неправильне положення — сідничне або 
поперечне, й тоді під час пологів можуть виникнути пробле
ми, вирішити які можна шляхом операції кесаревого розтину.

Шкіра починає набувати нормальних, рожевих кольорів, 
вона вже не така зморшкувата — за рахунок того, що в підш
кірній клітковині накопичується жир.

У цей період у плода є всі рефлекси, властиві немовлятам. 
Але вони набагато слабші, та й тонус м'язів не настільки вираз
ний, як у немовлят.
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Зріст зазвичай становить близько 43 см, а маса — близь
ко 2 кг.

Тридцять четвертий-тридцять п 'ятий тиждень. Пла
цента вже досягає більших розмірів, адже плід має потребу 
в посиленому харчуванні.

Волосся на шкірі (лануго) майже зникає, і сама шкіра посту
пово вкривається зародковим змащенням.

Голівка (якщо дитина розташована правильно) починає 
опускатися до входу в таз, а оскільки місця для плода зали
шається усе менше й менше, він іноді робить різкі й тривалі 
рухи ніжками, намагаючись «розправитися». І тоді ви добре 
відчуваєте, як він «тупцює» по вашій печінці.

Його зріст становить близько 45 см, а маса — близько 2,4 кг.
Тридцять шостий-тридцять сьомий тиждень. Шкіра 

маляти стає зовсім гладкою, вона ще вкрита первородним 
змащенням, але частково починає відокремлюватися — й пла
вати в амніотичній рідині. За рахунок досить розвиненого під
шкірного жиру температура тіла маляти утримується на більш 
високому рівні, ніж температура тіла матері. У кишечнику вже 
накопичилося досить багато меконію, тому що плід активно за
ковтував навколоплідні води.

У цей період триває окостеніння, й довгі трубчасті кістки 
(стегно, плече, гомілка) уже майже такі, як у немовляти.

Зріст становить близько 48 см, а маса — близько 2,8 кг.
У цей період, якщо є така необхідність, уже можна ро

бити кесарів розтин. Витягнута дитина, зазвичай, повністю 
життєздатна — і всі органи й системи її організму мо
жуть функціонувати так, ніби вона народилася самостійно 
в строк.

Ви можете запитати: «А навіщо слід робити кесарів роз
тин у такий строк? По-перше, якщо в матері зростають явища 
пізнього гестозу (прееклампсія): підвищується артеріальний 
тиск, зростають набряки на ногах і нижній частині живота, 
з'являється білок у сечі. По-друге, якщо раніше вже викону
валася операція кесаревого розтину, а з її моменту минуло 
менше, ніж три роки. У цьому випадку під час пологів може 
виникнути небезпека розриву матки по старому рубцю. По- 
третє, якщо мати страждає на цукровий діабет, порок серця 
чи інші серйозні хвороби, немає рації чекати, коли почнуться 
природні пологи, які можуть погіршити як стан самої матері, 
так і стан дитини. По-четверте, якщо розміри тазу не дозво
ляють дитині безперешкодно пройти через природні поло
гові шляхи.

ОЛ̂ і/ісО/ІІО ЗН/О/Іми/! ^

На 34-35-му тижні голівка 
(якщо дитина розташована 
правильно) починає опускати
ся до входу в таз.

На 36-37-му тижні, якщо 
є така необхідність, уже мож
на робити кесарів розтин. 
Дитина, зазвичай, повністю 
життєздатна — і всі органи 
й системи її організму можуть 
функціонувати так, ніби вона 
народилася самостійно 
в строк.
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^  ЯА̂ &о/Ио зно/і ї/о,!

На 40-му тижні плід уже 
повністю готовий 
до народження — 
і навіть хоче цього.

Взагалі, показання до кесаревого розтину визначає гінеко
лог, причому зазвичай не сам, а скликається лікарський кон
силіум, що й вирішує питання про той чи інший метод здійс
нення пологів.

Тридцять восьмий-тридцять дев'ятий тиждень. Май
бутня дитина продовжує рости й набиратися снаги. Вона вже 
практично може рухатися, але їй дуже тісно в матці. Кістки че
репа ще не зрослися між собою й утворюють два тім'ячка — 
велике і мале. Завдяки цій особливості під час проходження 
голівки через пологові шляхи матері вона буде конфігурувати. 
Тобто кістки черепа можуть «наповзати» одна на іншу, змен
шуючи розміри голівки, завдяки чому вона зможе безпереш
кодно народитися.

Наприкінці цього періоду плід важить уже близько 3-х кг, 
а його зріст становить близько 50 см.

Сороковий тиждень. Плід уже повністю готовий до на
родження — і навіть хоче цього. Він тільки чекає на момент, 
коли в організмі матері накопичиться достатня кількість гор
монів, які забезпечать початок пологової діяльності.

Кістяк маляти складається з 300 окремих кісточок, оскільки 
ще не всі кістки окостеніли й зрослися між собою (наприклад, 
кістки черепа складаються з 6 окремих кісток, тоді як у дорос
лого череп — це єдине ціле). Кількість кісток у дорослого май
же на сто менша.

50 %  маси його тіла становить жир. Зріст — близько 50 см, 
а маса — близько 3,5 кг.

Зародковий міхур 
з двома зародками на протилежних полюсах

Оболонки при біхоріальній двійні
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ВА ГІТН ІСТЬ

ЧОМУ ВИНИКАЄ БАГАТОПЛІДНА 
ВАГІТНІСТЬ І ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ 
БЛИЗНЮКАМИ Й ДВІЙНЯТАМИ

Відповідно до визначення, близнюки — це двоє або більше 
дітей, що спільно розвиваються в одній матці й народжувані май
же одночасно.

Близнюки бувають однояйцевими й багатояйцевими (дво- 
яйцевими).

Зазвичай багатоплідна вагітність є результатом ненормально
го поділу однієї заплідненої яйцеклітини чи запліднення двох або 
більше яйцеклітин одночасно. Народження однояйцевих близ
нюків — це подія випадкова і може відбуватися з однаковою час
тотою у всіх рас і народів. Народження ж двояйцевих близнюків 
вважається результатом генетично зумовленої ознаки, оскільки 
простежується закономірність: якщо в роду жінки вже були двій
ні (вона сама — із двійні або її мати чи бабуся — із двійні або 
трійні), то ймовірність того, що й у неї може настати багатоплідна 
вагітність, набагато вища, ніж в інших жінок. Причому це менше 
стосується чоловіків, оскільки ознака передається за жіночою 
лінією. Вона пов'язана з Х-хромосомою. А якщо це так, то двійня 
за чоловічою лінією може передатися від батька тільки його дочці, 
оскільки в цьому випадку він передає їй Х-хромосому. Що ж сто
сується частоти народжень близнюків у різних рас, то в білих 
вона менша, ніж у жінок негроїдної раси. Крім того, у молодших 
першовагітних і більш зрілих жінок, які багаторазово вагітніли, 
частіше, ніж у інших вагітних, народжуються близнюки.

ЯА$'і/К,0/§0 ЗНО/Ні Сь!  ^

Близнюки — це двоє або 
більше дітей, що спільно 
розвиваються в одній матці 
й народжувані майже одно
часно.

Близнюки бувають однояй
цевими й багатояйцевими 
(двояйцевими).

Однояйцеві близнюки ство
рюються з одного заплідне
ного яйця при його поділі на 
найранніших стадіях розвит
ку на 2 або більше частин.
У цьому випадку діти народжу
ються завжди дуже схожими 
одне на одного — практично 
як дві краплі води — 
й завжди однієї статі.

Зародковий міхур з двома зародками 
(навколо них спільна водяна оболонка) Оболонки при монохоріальній біамніотичній двійні

б* 63



Розділ 2
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Якщо ж розвиток йде із двох 
або більше яєць, заплідне
них одночасно, то діти, хоча 
й мають спільні риси, не дуже 
схожі одне на одного й можуть 
бути різностатевими. Тоді вони 
називаються двійнятами.

Сіамські близнюки — це, за
звичай, однояйцеві близнюки, 
що зрослися одне 
з одним якою-небудь 
частиною тіла.

Близнюки (або двійнята) 
становлять близько 2 % 
всіх немовлят.

Однояйцеві близнюки створюються, як вам уже відомо, 
з одного заплідненого яйця при його поділі на найбільш ранніх 
стадіях розвитку на 2 або більше частин. У цьому випадку діти 
народжуються завжди дуже схожими одне на одного — прак
тично як дві краплі води — й завжди однієї статі. Але вони не 
просто схожі — у них дуже схожі характери, звички, захоплен
ня й інтереси. Вони навіть прагнуть однаково одягатися.

Якщо ж розвиток йде із двох або більше яєць, запліднених 
одночасно, то діти, хоча й мають спільні риси, не дуже схожі 
одне на одного й можуть бути різностатевими. Тоді вони нази
ваються двійнятами.

Близнюки (або двійнята) становлять близько 2 %  всіх немо
влят. Більше 15 %  всіх дітей з вагою менше 2500 г належать до 
їхнього числа. Найчастіше багатоплідна вагітність веде до того, 
що діти народжуються з маленькою вагою й, здебільшого, не
доношеними (народжуються раніше звичайного строку).

Нерідко зустрічається рання внутрішньоутробна загибель 
одного із плодів. У матерів, вагітних двійнею, прееклампсія 
та еклампсія (пізній гестоз) зустрічається тричі частіше, ніж 
у жінок, вагітних одним плодом. Також, при багатоплідній ва
гітності, частіше виникає передчасне відшарування плаценти, 
особливо — після народження першого близнюка.

Дуже рідко серед двійнят зустрічаються так звані «сіамські 
близнюки». Сіамські близнюки — це, зазвичай, однояйцеві близ
нюки, що зрослися одне з одним якою-небудь частиною тіла.

Звісно, пологи двійнею протікають набагато складніше, ніж 
при звичайній вагітності, але про пологи ми поговоримо трохи 
пізніше.

ЧИ МОЖНА ПРИЙМАТИ ЛІКИ 
ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Після того як жінка виявляє затримку місячних (а це, зазви
чай, уже два-три тижні вагітності), вона розуміє, що вагітна, 
й у неї виникають хвилювання із приводу того — чи не нашко
дила вона у цей час своїй майбутній дитині вживанням алко
голю, палінням або прийманням певних ліків. Можна із упев
неністю сказати, що коли вже вагітність триває й не зірвалася, 
то всі ваші побоювання — необгрунтовані. Адже якби щось 
могло нашкодити яйцеклітині, а потім — і утвореному яйцю, 
то вагітність або не настала б, або зірвалася. Але от почина
ючи із другого місяця, коли яйце імплантується в матку —
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й зародок починає одержувати всі речовини від матері, вклю
чаючи алкоголь, нікотин, наркотики й ліки, тут вже слід бути 
вкрай обережним. Ці речовини можуть серйозно нашкодити 
новому життю. Взагалі ж, плацента — це своєрідний бар'єр на 
шляху від матері до плода, вона «намагається» не пропускати 
шкідливі речовини. Але річ у тому, що більшість лікарських 
засобів може проникати через неї і впливати на плід.

Більшість ліків, що існує на сьогодні, досить добре вивчені 
і в анотації мають вказівку, можна вживати їх вагітним чи ні. Але 
навіть ті ліки, які не заборонені для приймання вагітними, за пев
них умов можуть порушувати розвиток плода. Тому, перш ніж 
приймати ті чи інші ліки, порадьтеся зі своїм лікарем. Можливо, 
він призначить вам інші, безпечніші для ембріона ліки, які діють 
так само добре, як і ті, що ви хотіли приймати самостійно.

Якщо вас турбує кашель, намагайтеся не застосовувати го
тові препарати, які продають в аптеці, оскільки в них можуть 
міститися речовини, що пригнічують плід. Те саме стосується 
і крапель від нежитю. Більш того, їх слід застосовувати скрупу
льозно згідно з інструкцією — якщо написано «не більше 2 кра
пель», це означає саме «не більше 2 крапель», і якщо написано 
«не частіше ніж 4 рази на день», то це означає, що не можна за
ливати ними свій ніс через кожні 2 години. Якщо підвищується 
температура, то всі ми знаємо, що аспірин і парацетамол доб
ре знижують її. Але якщо ви вагітні, то спочатку слід довіда
тися — чому вона підвищилася, що спричинило це (можливо, 
це — початок краснухи), а вже потім застосовувати жарозни
жуючі засоби. Крім того, якщо парацетамол відносно нешкід
ливий, то аспірин істотно впливає на функцію згортання крові 
і його приймання має дозволити (або заборонити) ваш лікар.

Деякі ліки не тільки не протипоказані під час вагітності, але 
навіть навпаки — корисні. І зараз ми поговоримо про те, які 
препарати можна, а іноді й потрібно приймати під час вагітності.

Магне-Вб

Наукові дослідження свідчать: за будь-якого стресового впли
ву клітини нашого організму втрачають магній. Вагітність — свого 
роду стрес, до того ж досить сильний. Потреба в магнії в період ва
гітності зростає у 2-3 рази: він потрібний як організму матері, так і її 
плоду. При цьому навіть «найправильніше» харчування, що вклю
чає багату магнієм їжу, не гарантує захист від магнієвого дефіциту.

Прояви магнієвого дефіциту досить різноманітні. Недостат
ність магнію змінює функціональний стан клітин — клітини

0̂ §0/2/0/! І

Більшість ліків, що існує 
на сьогодні, досить добре 
вивчені і в анотації мають 
вказівку, можна вживати їх 
вагітним чи ні. Але навіть ті 
ліки, які не заборонені для 
приймання вагітними, за пев
них умов можуть порушувати 
розвиток плода. Тому, перш 
ніж приймати ті чи інші ліки, 
порадьтеся зі своїм 
лікарем.
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страждають від стресу. Як ми себе почуваємо в стані стресу? 
Ми напружені, гостро реагуємо на зовнішні впливи, але наша 
реакція найчастіше буває неправильною. Приблизно так по
водяться й клітини, які зазнали стресу. Підвищується тонус 
м'язових клітин матки, що зазвичай призводить до викидня 
або передчасних пологів, посилення тонусу м'язів кишечника 
проявляється у вигляді нудоти або блювоти — від дефіциту 
магнію страждають і мати, і її майбутня дитина.

Магній —  класичний мікроелемент акушерів. Сучасні наукові 
уявлення про ведення вагітності підтверджують необхідність 
корекції магнієвого дефіциту.

Учені знайшли «чарівний» ключик, що «відкриває» клітини 
для магнію і сприяє його утриманню всередині них. Цей клю
чик — вітамін В6. Так з'явився Магне-В6 — комбінований пре
парат, що містить необхідну кількість як магнію у вигляді легко 
засвоюваної органічної солі, так і вітаміну В6.

Для чого ж акушери застосовують Магне-В6? Для того, щоб 
позбавити вагітну від ризику викидня, від судорог у м'язах, 
від запору, від дратівливості й поганого настрою, від задишки 
й серцебиття, від головних болів і запаморочення, від болю, 
пов'язаного з рухом плода, для попередження нудоти й блювоти.

Магне-В6 може бути призначений в 1-І 11 триместрах вагітності. 
Препарат випускається у вигляді таблеток і розчину для прийому 
всередину. Індивідуальне призначення краще обговорити з лікарем.

Відзначимо, що Магне-В6 сприятливо впливає на жіночий 
організм і після вагітності й пологів. Своєчасна профілактика 
магнієвого дефіциту відгородить вас від можливих неприємно
стей і збереже вашу посмішку спокійною і світлою. Більше того, 
Ви з першого дня почнете піклуватися про того, кому ви даруєте 
життя! Не дайте шансів недугам — захистіть себе і вашу майбутню 
дитину за допомогою Магне-В6\

Но-шпа

Розглядаючи попередній препарат, ми вже згадали понят
тя «стрес».

Стрес — це реакція організму на будь-який значний по
дразник, що супроводжується мобілізацією захисних систем 
організму і психіки. Оскільки шкіра, м'язи, внутрішні органи 
тісно взаємодіють із центральною нервовою системою, вини
кають цілком зрозумілі передумови для виникнення спазму 
гладких м'язів судин, кишечника, жовчовивідних і сечовивід
них шляхів. Ці спазми ми відчуваємо як головний біль (спазм
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судин головного мозку), ниркову кольку (спазм сечовивідних 
шляхів), приступи печінкової кольки. Це можуть бути й альго- 
дисменорея (болісні місячні), і спастичні стани матки, небез
печні для жінки рясними кровотечами. А у вагітних такі спазми 
можуть спричинити зрив вагітності.

Запобігти виникненню спазмів дуже складно, але ось лікві
дувати їх досить легко, якщо у вашій аптечці є високоефектив
ний і швидкодіючий спазмолітик — но-шпа.

Цей препарат має декілька переваг перед іншими спазмолі
тиками. Найважливішою з них є швидкість настання ефекту, що 
з'являється вже за 10-15 хвилин після приймання препарату. 
Важливо тільки визначити необхідне вам дозування. Бага
торічний досвід застосування но-шпи та клінічні дослідження 
довели, що її застосування не викликає побічних ефектів, а дія 
добре переноситься організмом. Крім того, вона може сполу
чатися з іншими знеболюючими препаратами. Но-шпа зовсім 
безпечна при вагітності. А при спастичному стані матки, коли 
існує загроза переривання вагітності, більш ефективного пре
парату вам, мабуть, не знайти.

Фь&омтдщ ш  ^

Запобігти виникненню 
спазмів легко, якщо у вашій 
аптечці є високоефективний 
і швидкодіючий спазмолі
тик — но-шпа.

Фестал

Правильну роботу шлунково-кишкового тракту забезпечує 
комплекс травних ферментів. При зниженні їхньої активності або 
кількості виникають патологічні стани, при яких порушуються 
процеси або розщеплення з'їдених продуктів, або порушується 
їхнє усмоктування в кишечнику. Особливо тяжкі порушення трав
лення спостерігаються при захворюваннях підшлункової залози. 
У цих випадках кількість ферментів, вироблюваних підшлунковою 
залозою, зменшується — й процес травлення порушується на
стільки, що без замісної терапії обійтися вже просто неможливо.

Одним із кращих препаратів з цією метою є фестал. Він міс
тить ферменти у дуже концентрованій формі. Драже феста
лу вкрито особливою захисною оболонкою, що розчиняється 
тільки в тонкій кишці, тому ферменти захищені від руйнування 
кислотою шлункового соку. Унікальність цього препарату по
лягає ще й у тому, що, крім ферментів, він містить жовчні кис
лоти, які поліпшують скорочувальну функцію жовчного міхура 
й підсилюють секрецію підшлункової залози, таким чином нор
малізуючи активність власних ферментів.

У фесталу є й кілька протипоказань до застосування. Це — 
хронічний гепатит, загострення хронічного панкреатиту, ви
разкової хвороби, ерозивні гастрити й дуоденіти.

Фш оммда/ф  ^

Фестал забезпечить правиль
ну роботу шлунково- 
кишкового тракту.
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Майже універсальним захис
том печінки під час вагітності 
є ессенціалє форте Н.

Ессенціалє форте Н

Згідно з образним висловом вчених, печінка — це біохіміч
на лабораторія організму. Печінка бере участь у знешкоджен
ні шкідливих продуктів, що потрапляють до організму, вона 
накопичує глікоген, у ній утворюються деякі білки, вона про
дукує жовч. Взагалі, якщо перераховувати всі її функції, та ще 
й докладно, то може не вистачити й сторінки. Але йдеться не 
стільки про саму печінку, а про те, як її захистити від різних 
пошкоджуючих факторів. До речі, під час вагітності наша пе
чінка також зазнає посиленого навантаження — й тому має 
потребу в захисті.

І цим майже універсальним захистом є ессенціалє форте Н.
Печінка містить близько 300 000 млн клітин, а їх площа ста

новить близько 33 м2. Для їхнього відновлення потрібен до
сить тривалий час, цей препарат значно прискорює цей про
цес, оскільки, завдяки його застосуванню, тривалість лікування 
становить усього трохи більше 3-х місяців.

Застосовується ессенціалє форте Н в разі захворювання 
на гепатити, при дистрофіях печінки, цирозі, при токсичних 
ураженнях печінки, при ураженнях печінки, пов'язаних з діа
бетом, алкоголізмом та іншими захворюваннями. Препарат 
поліпшує функції печінки, прискорює й поліпшує перебіг фер
ментативних реакцій, нейтралізує вільні радикали, діючи як 
антиоксидант, поліпшує кровообіг у капілярах. При прийманні 
ессенціалє форте Н спостерігається також поліпшення стану 
серцево-судинної системи. Тому, якщо ваш лікар рекомендує 
вам приймати ессенціалє форте Н, не дивуйтеся. Особливо ко
рисно приймати цей препарат наприкінці вагітності.

який одяг і взуття носити
ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

У міру збільшення живота ваш колишній одяг поступово 
стає тісним. Не поспішайте повністю обновляти свій гардероб. 
Якщо ви не будете набирати зайвої ваги (а саме так і слід пово
дитися під час вагітності, щоб уникнути проблем), то у вашому 
повсякденному одязі ви легко «доходите» до 5-го місяця. Якщо 
ж народити маєте влітку або рано восени, то у вас взагалі із 
цим не буде ніяких проблем. Адже в спекотну пору року можна 
ходити в легких широких халатиках або сарафанах, а у свята 
надягати спідницю, що підходить за розміром, й блузку або 
топ. Якщо вам уже зовсім не підходить ваш одяг і практично ні
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Ф&юО'Лішда/ф

Головне, щоб одяг був з нату
ральних тканин.

Неабияке значення має те, 
яку ви підберете собі білизну.

Пошукайте у своєму гар
деробі взуття на низькому 
підборі й не дуже 
стискаюче ногу.

в чому вийти «у люди», попросіть у подружок той одяг, у якому 
вони ходили під час вагітності. Втім, якщо вам не бракує гро
шей, то можете купувати будь-які речі, що вам сподобалися. 
Головне, щоб одяг був з натуральних тканин. Це певною мірою 
убезпечить вас від перегрівання, оскільки під час вагітності об
мін речовин підвищений.

Неабияке значення має те, яку ви підберете собі білизну. 
Про бюстгальтер вже йшлося, але краще доповнити сказане: 
він має бути з натуральної тканини, не повинен стискати гру
ди й піднімати їх занадто високо. З огляду на те, що ваші гру
ди ростуть під час вагітності, ви маєте вчасно міняти його на 
більший.

Особливу увагу слід зупинити на взутті. Оскільки під час 
вагітності ваш центр ваги зміщається, причому постійно, стає 
небажаним взуття на високому підборі, а падати вам зараз зов
сім ні до чого. Під час вагітності можуть набрякати ноги, тому 
носіння чобіт з вузькою халявою на час доведеться відкласти. 
Також «у відставку слід відправити» черевики або чоботи зі 
шнурками й застібками, які можуть погіршити венозний відтік 
зі стоп і гомілок. Тому пошукайте у своєму гардеробі взуття на 
низькому підборі й не дуже стискаюче ногу. А якщо у вас тако
го взуття немає, то придбайте собі його.



ЧИ МОЖНА ЗАЙМАТИСЯ 
ФІЗКУЛЬТУРОЮ Й СПОРТОМ 
ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Почнімо зі спорту. Спорт, якщо ним займатися в міру, ко
рисний для вагітної жінки. Ви можете запитати: «Що означає 
«у міру»? А підготовка до участі в Олімпійських іграх — це по
мірні навантаження?» Звісно ж, якщо ви вагітні лише близь
ко 2-3 годин, то безумовно можете брати участь у змаганнях 
будь-якого рівня. Але якщо ви твердо вирішили стати матір'ю, 
то, починаючи із другого місяця вагітності, тренувальні наван
таження слід різко зменшити.

Розгляньмо ті види спорту, які категорично протипоказані 
вагітним: це їзда верхи; водні лижі; стрибки у воду; гірські 
лижі; певні види гімнастичних вправ. Ці види спорту пов'язані 
з падіннями, травмами (у тому числі й живота) і струсами всьо
го організму, що може призвести до зриву вагітності. Наступ
на група: біг на довгі дистанції; спринтерський біг; підводне 
плавання (із аквалангом і без нього); лижні перегони. Ці види 
спорту передбачають роботу організму в умовах кисневого го
лодування, а ніщо так не впливає на ембріон (особливо — під 
час закладення органів), як гіпоксія.

Які ж види спорту допускаються або навіть корисні для ва
гітних?

Це біг підтюпцем, теніс, йога, плавання. Ці види спорту 
сприяють зміцненню серцево-судинної й дихальної систем, 
поліпшують аерацію тканин, зміцнюють м'язи.

Трохи менше корисний велоспорт і лижні перегони. Якщо 
ви не будете занадто наполегливою і намагатися «показати 
результат», то ними, безумовно, можна займатися. Щоправда, 
тут слід обмовитися: ми написали «велоспорт» й «лижні пере
гони», а слід було б написати «катання на велосипеді» й «лиж
ні прогулянки», але таких видів спорту немає, хоча займатися 
велоспортом і лижами, після того як з'ясувалося, що ви вагітні, 
необхідно саме в такому режимі.

Відповівши на другу частину запитання, ви частково одер
жали відповідь і на перше: якщо можна займатися спортом, 
то вже фізкультурою — й поготів. Але тут слід трохи конкрети
зувати — які саме вправи корисні на різних етапах вагітності, 
чи безпечні вони для плода, як дозувати навантаження тощо.

У першому триместрі вагітності можна робити будь-які 
вправи — нахили, махи руками й ногами, присідання. Можна

Фтомтдо/цм ^

Спорт, якщо ним займатися 
в міру, корисний для вагітної 
жінки.

Види спорту, які категорично 
протипоказані вагітним:
• їзда верхи;
• водні лижі;
• стрибки у воду;
• гірські лижі;
• певні види гімнастичних 

вправ;
• біг на довгі дистанції;
• спринтерський біг;
• підводне плавання (і з аква

лангом і без нього);
• лижні перегони.

Види спорту, корисні для 
вагітних:
• біг підтюпцем;
• теніс;
• йога;
• плавання.
Ці види спорту сприяють 
зміцненню серцево-судинної 
й дихальної систем, поліпшу
ють аерацію тканин, зміцню
ють м'язи.

У першому триместрі вагіт
ності можна робити будь-які 
вправи — нахили, махи рука
ми й ногами, присідання.

У другому триместрі вагітності 
спину краще розвантажити 
й робити вправи лежачи 
на боці, на спині, стоячи 
навколішки.
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У третьому триместрі вагіт
ності залишаються вправи 
стоячи навколішки, сидячи, 
лежачи на лівому боці.

Не нехтуйте заняттями фіз
культурою, які запропонують 
вам у жіночій консультації.

Вправи у воді гармонійно 
розвивають і зміцнюють всі 
м'язи, при їх виконанні по
глиблюється дихання, збіль
шується об'єм легенів.

Діти матерів, які займалися 
аквапідготовкою, не відчувають 
страху води й більш схильні 
до плавання й пірнання.

дозволити собі вправи на розтягання, але без фанатизму. Особ
ливо корисні дихальні вправи й заняття йогою, які поліпшують 
постачання організму вагітної киснем, а разом з мамою більше 
кисню одержує й майбутня дитина.

У другому триместрі вагітності, з огляду на те, що живіт уже 
змінив ваш центр ваги, підсилилося навантаження на спину, 
робити вправи стоячи вам буде вже тяжко. Тому спину краще 
розвантажити — й робити вправи лежачи на боці, на спині, 
стоячи навколішки. З огляду на розміри матки, робити вправи 
лежачи на животі уже не варто.

У третьому триместрі вагітності ваша фізична активність 
через значне збільшення живота стане помітно меншою. Але 
вправи слід робити однаково. Залишаються вправи стоячи 
навколішки, сидячи, лежачи на лівому боці. На правий бік і на 
спину краще не лягайте, оскільки матка буде стискати печінку 
й велику нижню порожню вену, що може викликати падіння 
тиску, нудоту й навіть втрату свідомості.

Звісно, можна й треба продовжувати дихальні вправи.
І не нехтуйте заняттями фізкультурою, які запропонують 

вам у жіночій консультації.
Окремо слід сказати про плавання і фізичні вправи, здійс

нювані у басейні. Це так звана «аквапідготовка».
Вода має власну енергетику. Людина, що знаходиться 

у воді, завжди перебуває в енергетичній взаємодії з нею. Зна
ходячись у воді, ви ніколи не зможете зробити різкий або не
раціональний рух, оскільки щільність води не дозволить вам 
цього зробити.

Тепер — про користь аквапідготовки: вправи у воді гар
монійно розвивають і зміцнюють всі м'язи, поглиблюється 
дихання, збільшується об'єм легенів. Оскільки у воді майже 
відсутня сила ваги, ваші м'язи, відповідальні за рівновагу, 
виявляються розслабленими, проте ви можете напружувати 
ті м'язи, які вам необхідно розвивати для майбутніх поло
гів. Вправи у воді сприяють релаксації, зняттю утоми, лікві
дують прояви постійного стресу. Вода сприятливо впливає 
на шкіру, зменшуючи ймовірність утворення розтяжок на 
животі та стегнах. Діти матерів, які займалися аквапідготов
кою, не відчувають страху води й більш схильні до плавання 
й пірнання.

З огляду на все вищесказане, напевно, слід пошукати сек
цію, яка займається аквапідготовкою.
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ЧИ МОЖНА ЗАЙМАТИСЯ СЕКСОМ 
ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Якщо вагітність у вас перебігає нормально: немає загрози 
зриву вагітності, немає кровотечі, то ніяких протипоказань до 
продовження статевого життя немає. Більш того, якщо секс 
це — продовження і розвиток ваших стосунків, прояв любові 
та ніжності одне до одного, то він просто необхідний. Адже ор
газм, який відчуває жінка, занурює м у щастя й задоволення, зні
має явища стресу й нервозності. А що може бути важливішим 
й кращим за нормальну домашню обстановку для вагітної.

Тому краще визначити ті ситуації, коли сексом займатися не 
варто або зовсім не можна.

Не можна займатися сексом, якщо існує загроза переривання 
вагітності, оскільки під час оргазму скорочуються не лише м'язи 
сечостатевої діафрагми, але й матка. А скорочення матки при
зводять до виштовхування плодового яйця; якщо у вас до цьо
го були кількаразові викидні, то підвищення тонусу матки може 
спричинити переривання вагітності; якщо обстеження на УЗД 
виявило, що плацента розташована біля виходу з матки, тобто 
є передлежання плаценти. У цьому випадку є небезпека виник
нення кровотечі; за місяць перед пологами краще вже утриму
ватися від сексу, оскільки є небезпека, що у результаті оргазму, 
який підвищує тонус матки, можуть початися передчасні пологи.

0/2/0/! І

Не можна займатися сексом, 
коли існує загроза перери
вання вагітності, якщо у вас 
до цього були кількаразові 
викидні, або обстеження на 
УЗД виявило, що плацента 
розташована біля виходу 
з матки, тобто є передле
жання плаценти.
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Щоб не збиратися похапцем, 
коли у вас з'являться перей
ми, постарайтеся зібрати все, 
що потрібно, завчасно.

Візьміть із собою постіль
ну білизну — простирадло, 
підодіяльник, наволочку; 
особисту білизну: сорочку, 
халат; предмети гігієни: мило, 
шампунь, зубну пасту й щітку, 
рушник, пелюшки, прокладки.

Пам'ятайте, що треба взяти із 
собою обмінну карту, у якій 
мають бути позначені всі 
аналізи й записи фахівців, 
а також особистий 
паспорт.

РОЗДІЛ III
пологи

ЩО ПОТРІБНО ПРИГОТУВАТИ 
В ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК

Щоб не збиратися похапцем, коли у вас з'являться перей
ми, постарайтеся зібрати все, що потрібно, завчасно. По-перше, 
це — особиста білизна: сорочка, халат, капці. По-друге, предмети 
гігієни — мило, шампунь, зубна паста й щітка, рушник, пелюшки, 
прокладки. Візьміть із собою постільну білизну — простирадло, 
підодіяльник, наволочку. Це слід взяти не тільки тому, що білизни 
може не виявитися в пологовому будинку, але й тому, що ваша 
постільна білизна замінить вам (частково) рідні стіни. Пам'ятайте, 
що треба взяти із собою обмінну карту, у якій мають бути позна
чені всі аналізи й записи фахівців, а також особистий паспорт.

Внаслідок того, що фінансування медицини зараз — на 
низькому рівні, ознайомтеся заздалегідь зі списком медика
ментів, що потрібні для пологів у вашому пологовому будинку, 
і приготуйте його, щоб потім ваші близькі не бігали вночі у по
шуках потрібних медикаментів.

При надходженні до пологового будинку жінці голять лобок 
і промежину. Щоб вас не голили старим, тупим лезом, поголіть
ся вдома самі, а бритву візьміть із собою.

Зараз дуже поширені так звані «сімейні пологи» (дозво
ляється присутність чоловіка), тому заздалегідь довідайтеся, 
що для цього потрібно.

Мабуть, це те основне, що потрібно приготувати для над
ходження до пологового будинку.
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ЯК ДОВІДАТИСЯ, ЩО ПОЛОГИ ВЖЕ 
РОЗПОЧАЛИСЯ, І КОЛИ ПОТРІБНО 
ЇХАТИ ДО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ, 
ЩОБ НЕ НАРОДИТИ В МАШИНІ 
«ШВИДКОЇ допомоги»

За 1-2 дні до початку пологів з'являються так звані «не
справжні перейми». У цей час відбувається розкриття шийки 
матки, може відходити слизова пробка, що прикриває матковий 
зів. Але перейми ці — незначні, нерегулярні і, зазвичай, тривалі.

Потім, за 1-2 дні з'являються справжні перейми. Спочатку 
вони нетривалі й не занадто виразні, потім проміжки між ними 
поступово коротшають. Спочатку регулярні перейми відбува
ються через 10-15 хв, а вже перед потугами проміжки корот
шають до 1-2 хвилин.

Часто під час перших перейм з піхви починає виділятися 
кров'янистий слиз, а біль віддає у поперек. Перейми потрібні 
для того, щоб підвищити внутрішньоматковий тиск. Завдяки 
тому, що тиск у матці підвищується, навколоплідна рідина, 
що знаходиться в ній, починає, як клином, зсередини розкри
вати шийку матки.

Саме із цього моменту й слід збиратися до пологового бу
динку: викликати «швидку допомогу», зібрати вже приготовлені 
речі або, навіть не викликаючи «швидку допомогу», вирушати 
до пологового будинку «своїм ходом». Особливо потрібно по
квапитися, якщо у вас почали відходити навколоплідні води.

Якщо перейми почалися, але за певний час припинилися, 
слід негайно викликати бригаду «швидкої допомоги».

Якщо у вас дитина знаходиться в сідничному передлежан- 
ні, поперечному або косому положенні, під час вагітності у вас 
спостерігалися набряки на ногах і підвищувався артеріальний 
тиск, то до пологового будинку потрібно лягати заздалегідь, не 
чекаючи на початок пологової діяльності.

Іноді буває, що перейми ще не розпочалися, а навколоплід
ні води вже почали відходити. У такому випадку необхідна тер
мінова госпіталізація до пологового будинку. Відходження вод 
пов'язано з розривом оболонок і виділенням слизової пробки 
із шийки матки. Через прохід, що утворився, інфекція ззовні 
може проникати у порожнину матки й викликати інфікування 
плода, та й самої матки. Чим довший безводний період, тим 
більше шансів отримати інфекційні ускладнення.

0)#ала// І

Якщо перейми почалися, 
але за певний час припини
лися, слід негайно викликати 
бригаду «швидкої допомоги».

Якщо у вас дитина знаходить
ся в сідничному передлежан- 
ні, поперечному або косому 
положенні, під час вагітності 
у вас спостерігалися набря
ки на ногах і підвищувався 
артеріальний тиск, то до 
пологового будинку потрібно 
лягати заздалегідь, не чека
ючи на початок пологової 
діяльності.
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Пологи:
• перейми (маткові скорочення);
• період розкриття;
• потуги;
• період вигнання;
• післяпологовий період.

Для нормальних пологів потрібні три умови:
—  нормально розвинений, доношений плід, що перебуває 

в головному передлежанні;
—  достатні розміри тазу у жінки;
—  достатні за силою й інтенсивністю скорочення матки.
У 96 %  випадків плід знаходиться в матці у головному 

передлежанні. Голівка плода є його найщільнішою й най
більшою частиною — і тому найбільше підходить для фор
мування в тілі жінки пологового каналу. Скорочення матки 
просувають плід голівкою вперед, і вона, як таран, розкриває 
тканини пологового каналу, прокладаючи шлях всьому тілу. 
Як ви вже знаєте, кістки черепа ще не зрослися між собою, 
вони пов'язані сполучною тканиною і рухаються одне до од
ного. Таким чином, кістки черепа конфігурують (звіщаються), 
череп набуває оптимальної конічної форми, і це полегшує 
процес вигнання плода.

Пологовий канал складається з кісток малого тазу, м'язів, 
сполучної й жирової тканини. Якщо уточнити, то це — порож
нина матки, канал шийки матки, піхва та м'язи промежини. Важ
ливим моментом є те, що до пологів розм'якшується лобкове 
зчленування, що у момент пологів розпирається, для того щоб 
голівка безперешкодно пройшла кісткове кільце. Крім того, 
з цією ж метою трохи відсувається куприк. Все це розширює 
кістковий канал на 1-1,5 см.

Маткові скорочення (перейми) спочатку не занадто інтенсив
ні й відбуваються через 10-20 хвилин. Потім вони стають дедалі 
частішими і дужчими — і чергуються через 1-2 хвилини. У цей 
час передні навколоплідні води (що знаходяться між шийкою 
матки і голівкою плода), як клином, розсовують шийку матки.

Період розкриття. Слід зазначити, що перейми, безсум
нівно, — болючі, але все-таки завжди — у межах переноси
мось цього болю. Комусь вони завдали тяжкої психічної трав
ми, й спогади про них — як страхітний сон, а хтось навіть не 
запам'ятав їх. Але майже у всіх після народження дитини через 
декілька днів всі неприємні моменти забуваються, і залишаєть
ся тільки щасливий момент спілкування з немовлям.

Потуги, на відміну від переймів, які тільки готують пологові 
шляхи до періоду вигнання, характеризуються відчуттям тиску 
на пряму кишку, зумовленого безперервним опусканням пере- 
длежачої частини — піхвою. До кінця періоду вигнання потуги 
стають усе дужчими, і жінка має брати активну участь у цьому 
процесі — тобто тужитися і намагатися чимдуж виштовхнути 
плід назовні.



пологи

Тільки-но голівка «зринає» з-під лобкового зчленування, усім 
легшає на душі — і породіллі, і медичному персоналу, тому що 
тільце дитини тепер уже народиться легко й безболісно.

Акушерка за допомогою електровідсосу евакуює слиз із 
ротика й носика дитини, тільки-но голова з'явилася зі статевої 
щілини. Після народження всієї дитини акушерка перерізає пу
повину й обробляє її. Дитина передається в руки дитячого лі
каря й медсестри, які обробляють її на сповивальному столику, 
обладнаному джерелом світла й тепла. На цьому завершується 
період вигнання.

Потім йде післяпологовий період — це період народ
ження посліду (плаценти). Після народження плода маткові 
скорочення тривають — і поступово відшаровують плаценту, 
виштовхуючи її назовні разом з іншими оболонками. Пологи 
завершені.

ЩО ТАКЕ «ЗАХИСТ ПРОМЕЖИНИ» 
Й «ЕПІЗІОТОМІЯ»

Іноді, коли розміри голівки плода дуже великі або коли тка
нини промежини недостатньо еластичні, може статися розрив 
промежини. Особливо великий ризик розриву промежини 
при стрімких пологах. Захист промежини здійснюється з ме
тою уникнути розриву промежини.

Епізіотомія (перинеотомія) може запобігти цьому усклад
ненню. Вона полягає в тому, що акушерка робить надріз на 
задньому або задньобоковому краї отвору вульви. Ви може
те здивуватися — й запитати: «А навіщо ж робити розріз ще 
до того, як промежина стала рватися?» По-перше, є ознаки 
початку розривання промежини, які знають акушерки й лі
карі; по-друге, різана рана загоюється значно швидше, ніж 
рвана. Звісно, після народження дитини й плаценти розріз 
зашивають.

ЩО ТАКЕ «ІНДУКОВАНІ ПОЛОГИ»

Під цим терміном мають на увазі відомий метод штучного 
викликання пологів. Справа в тому, що іноді потрібно, щоб по
логи розпочалися, а самостійно вони не починаються. Це бу
ває необхідно, якщо вагітність триває довше 41 тижня; у ви
падку, коли є резус-конфлікт у матері й плода; якщо завчасно

Суіааа/! І

За 1-2 дні до початку пологів 
з'являються так звані «не
справжні перейми», але пе
рейми ці — незначні, нерегу
лярні і, зазвичай, тривалі.

• Потрібно поквапитися, якщо 
у вас почали відходити нав
колоплідні води.

•Якщо перейми почалися, але 
за певний час припинилися, 
слід негайно викликати бри
гаду «швидкої допомоги».

• Якщо перейми ще не розпо
чалися, а навколоплідні води 
вже почали відходити, необ
хідна термінова госпіталізація 
до пологового будинку.

• Іноді, коли розміри голівки 
плода дуже великі або коли 
тканини промежини недостат
ньо еластичні, може статися 
розрив промежини.
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Розділ З

Індуковані пологи прово
дяться в пологовому будинку, 
під контролем досвідченого 
акушера-гінеколога.

Протипоказаннями до прове
дення індукованих пологів є:
• сідничне передлежання 

плода;
• поперечне або косе поло

ження плода;
• кесарів розтин 

у минулому.

Фшомтуо/цІЇі/

Вкладання дитини на живіт 
створює додаткові пози
тивні психологічні момен
ти — як для мами, так і для 
немовляти.

Молозиво — дуже важливий 
продукт для дитини. Воно 
містить велику кількість ан
титіл і лейкоцитів, які дитині 
стануть в нагоді для 
боротьби з більшістю 
бактерій і вірусів.

розірвався плодовий міхур; при занадто великій вазі плода, що 
може стати ще більшою; при певних хронічних захворюваннях 
у майбутньої мами, наприклад при цукровому діабеті, гіпер
тонічній хворобі.

Якщо ці методи застосовувати зі знанням справи, згідно зі 
строгими показаннями, то ніякою небезпекою вони не загро
жують. Для здійснення індукованих пологів необхідно дотри
муватися наступних умов: передлежачою частиною має бути 
голівка плода, а шийка — підготовлена до пологів (розм'якшена 
і зів її — відкритий).

Індуковані пологи проводяться в пологовому будинку, під 
контролем досвідченого акушера-гінеколога. Проводяться 
такі пологи за допомогою окситоцинових препаратів (ок- 
ситоцин — гормон, що викликає перейми природним шля
хом). Перш ніж прийняти рішення на користь такого методу 
проведення пологів, слід добре зважити всі шанси на успіх, 
оскільки якщо перейми будуть неефективними й пологи «не 
підуть», доведеться завершувати їх шляхом операції кесаре
вого розтину.

Протипоказаннями до проведення індукованих пологів є: 
сідничне передлежання плода, поперечне або косе положення 
плода, кесарів розтин у минулому.

Якщо все відбувається нормально, то пологи починають
ся й завершуються так само, як і нормальні.
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НАВІЩО РОБЛЯТЬ 
КЕСАРІВ РОЗТИН

Ця операція здійснюється в тих випадках, коли жінка не 
може народити сама або необхідно терміново витягти ди
тину.

Основними показаннями до кесаревого розтину є: гос
тра гіпоксія (кисневе голодування) плода, передлежання 
плаценти (плацента закриває собою вихід з матки, і якщо 
навіть тільки її край прилягає до виходу, є ризик виник
нення небезпечної для життя жінки кровотечі), початок 
відшарування плаценти (коли кровотеча вже розпочалася), 
загроза розриву матки під час пологів, тяжкий гестоз (пре- 
еклампсія або еклампсія), високий ступінь короткозорості 
(виникає загроза відшарування сітківки й сліпоти), очевид
на невідповідність розмірів голівки плода й розмірів поло
гових шляхів матері. Крім цих показань, існують і деякі інші, 
які можуть з'явитися в кожному конкретному випадку. Виз
начити до початку пологів, чи виникне необхідність у кеса
ревому розтині, можна не завжди. Але якщо вам пропону
ють цю операцію, погоджуйтеся, оскільки її пропонують, то 
сумніваються в тому, що під час пологів і з вами, і з дитиною 
все буде гаразд.

Кесарів розтин може проводитися або під загальним нар
козом, або на фоні епідуральної анестезії. Іноді ці методи 
комбінують. У кожного із цих методів є свої плюси й мінуси.

Загальна анестезія полягає в тому, що хворій у вену 
вводять препарати, що виключають свідомість і рухову ак
тивність (вимикається навіть дихання), а також знеболюючі 
препарати. У такий спосіб жінка під час операції перебу
ває в комі. Звісно, після закінчення дії уведених препаратів, 
свідомість і рухова активність відновлюються. Але справа 
в тому, що частина цих препаратів може потрапити до пло
да. Це не дуже небезпечно для нього, проте у перші хвили
ни після витягування він може спати під їхньою дією. А щоб 
він не задихнувся, у цей час йому буде необхідно проводити 
штучне дихання. Ще одним негативним моментом кесарево
го розтину є те, що дитина народжується не через природні 
пологові шляхи, а через розріз у матці. Справа в тому, що 
при народженні дитина, проходячи через пологовий ка
нал, стискається з усіх боків його стінками. При цьому стис
кається грудна клітка — й з легенів видавлюються залишки

0^6 о лії!  і

Основними показаннями 
до кесаревого розтину є: 
гостра гіпоксія плода, перед
лежання плаценти, початок 
відшарування плаценти, 
загроза розриву матки під 
час пологів, тяжкий гестоз, 
високий ступінь короткозо
рості, очевидна невідповід
ність розмірів голівки плода 
й розмірів пологових шляхів 
матері.

Загальна анестезія полягає 
в тому, що хворій у вену вво
дять препарати, що виключа
ють свідомість і рухову актив
ність (вимикається навіть 
дихання), а також знеболю
ючі препарати.

Епідуральна анестезія про
водиться шляхом введення 
в епідуральний прослр місце
вих анестезуючих препаралв 
на кшталт лідокаїну. Ці пре
парати блокують передачу 
больових імпульсів із зони 
операції, не виключаючи 
при цьому свідомосл.
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Розділ З

^  Щ р К А / іо  ЗНО/ІЇ/О,!

При епідуральній анестезії 
психологічний контакт матері 
й дитини не порушуєть
ся — й жінці показують 
витягнуте маля, так само, 
як це роблять при 
звичайних пологах.

навколоплідних вод (адже дитина, знаходячись внутрішньо- 
утробно, робить дихальні рухи). Крім того, стискання легенів 
сприяє активізації першого вдиху. При кесаревому розтині 
цей механізм відсутній. Крім того, існує й «нематеріальний» 
компонент — дитина відчуває стан і настрій мами, й те, що 
під час операції вона перебуває в несвідомому стані, аж ніяк 
не додає малюку «оптимізму».

Епідуральна анестезія проводиться шляхом введення 
в епідуральний простір місцевих анестезуючих препаратів 
на кшталт лідокаїну. Ці препарати блокують передачу больо
вих імпульсів із зони операції, не виключаючи при цьому 
свідомості. При епідуральній анестезії під час операції жін
ка — у свідомості, але болю не відчуває. Залишається тільки 
відчуття потягування (коли витягають плід). Таким чином, при 
епідуральній анестезії психологічний контакт матері й дити
ни не порушується — й жінці показують витягнуте маля, так 
само, як це роблять при звичайних пологах.

Негативні моменти епідуральної анестезії полягають 
у тому, що препарати, які вводять в епідуральний простір, 
знижують артеріальний тиск і збільшують можливе стискан
ня маткою великої вени (нижньою порожнистою веною), 
що несе кров до серця. Це може спричинити різке падіння 
артеріального тиску — колапс, що супроводжується нудо
тою, блювотою, втратою свідомості й гіпоксією плода. Втім, 
якщо анестезіолог досвідчений (а недосвідчені, зазвичай, не 
вміють робити епідуральну анестезію), він завжди може пе
редбачити й запобігти цим негативним моментам.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СКЛАДНІСТЬ ПОЛОГІВ 
ПРИ ДВІЙНІ

По-перше, ці пологи настають зазвичай раніше 40 тиж
нів. Отже, діти народжуються з тим чи іншим ступенем 
недоношеності. Крім того, обоє (або більше) плодів одер
жують трохи менше поживних речовин й, навіть якщо по
логи настають у строк, найчастіше вони з'являються на світ 
незрілими, і це може створити труднощі у процесі їхньої 
адаптації. Більш докладно ми розглянемо особливості на
роджених двійнят (близнюків), коли будемо говорити про 
недоношених дітей.

По-друге, близнюки, зазвичай, знаходяться у матці в різному 
передлежанні: один — у головному, а інший — в сідничному.
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Звісно, це може створити певні труднощі при народженні того 
з них, хто йде «на світ» сідничками. Крім того, вони можуть 
«зачепитися» ручками або ніжками одне за одного, або пу
повина одного може оповитися навколо іншого, що робить 
народження взагалі неможливим (не згадуючи вже про зро
щених «сіамських близнюків»).

Тому лікар має визначити, в якому положенні перебува
ють обидва плоди й вирішити, чи проводити пологи у зви
чайний спосіб чи краще зробити кесарів розтин. Якщо діти 
лежать поперечно, якщо маля, яке народжується першим, 
перебуває в сідничному передлежанні, то краще завершити 
пологи шляхом операції. Якщо ж перший плід лежить голів
кою вперед, то, зазвичай, перешкод для другого плоду не 
виникає, оскільки перший уже «проклав» своєму послідов
нику «шлях». Якщо ж після народження першої дитини лікар 
визначає, що друга лежить косо, то він, увівши руку в мат
ку, повертає маля, щоб воно народжувалося сідницями або 
ніжками вперед. Це, звісно, не дуже добре, але краще, ніж 
терміново оперувати жінку для витягування другого плода, 
хоча трапляється й таке.

І

Лікар має визначити, в якому 
положенні перебувають 
обидва плоди й вирішити, 
чи проводити пологи 
у звичайний спосіб, 
чи краще зробити 
кесарів розтин.
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РОЗДІЛ IV 
НЕМОВЛЯ 
І ЙОГО МАМА

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ТОГО 
ЯК ДИТИНА НАРОДИЛАСЯ, 
І ЯК ПРОТІКАЮТЬ ПЕРШІ ДНІ 
ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

Фшомшущьї/

Вкладання дитини на живіт 
створює додаткові позитивні 
психологічні моменти — 
як для мами, так і для 
немовляти.

Після того як дитина народилася й з рота і носа їй від
смоктали слиз, вона починає дихати самостійно. Зазвичай це 
відбувається через 10-20 с, оскільки для того, щоб відбувся 
перший вдих, в організмі дитини мають відбутися певні пере
будови в серцево-судинній і дихальній системах. Це пов'язано 
з тим, що, знаходячись внутрішньоутробно, дитина одержу
вала кисень із крові матері, а після народження шлях крові, 
збідненої киснем, змінюється. Тепер вона тече від серця не до 
плаценти, а до легенів дитини. Крім того, накопичувана вугле
кислота активізує дихальний центр дитини. І, нарешті, настає 
перший вдих.

Зараз акушери не поспішають перерізати пуповину, а кла
дуть народжену дитину на живіт матері, оскільки пуповиною 
до дитини надходить додаткова порція насиченої киснем 
й імунними речовинами крові. А вкладання дитини на живіт 
створює додаткові позитивні психологічні моменти — як для 
мами, так і для немовляти.
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При цьому дуже добре прикласти дитину відразу до грудей. 
Крім суто психологічних моментів, під час смоктання відбу
вається стимуляція сосків жінки, що сприяє скороченню матки. 
Це відбувається тому, що їхня стимуляція викликає додатковий 
викид окситоцину.

Після пологів організм жінки знову починає перебудовува
тися. Причому ці зміни відбуваються значно швидше, ніж під 
час вагітності.

Після відділення плаценти у крові знижується рівень про
гестерону й естрогенів. Одночасно збільшується продукування 
окситоцину й пролактину (гормону, що сприяє продукуванню 
молока). У зв'язку із цим починають збільшуватися молочні за
лози. У них з'являється спочатку молозиво, а потім, за кілька 
днів (2-3), — молоко.

Молозиво — дуже важливий продукт для дитини. Воно міс
тить велику кількість антитіл і лейкоцитів, які дитині стануть 
в нагоді для боротьби з більшістю бактерій і вірусів. У молозиві 
міститься значна кількість вітамінів (А, С, Е, В), фактори росту, 
білкові речовини, що активізують обмін речовин у немовляти. 
Молозиво також має нерізко виражені проносні властивості, 
що допомагає дитині позбутися від первородного калу — ме- 
конію.

Під час смоктання, як вам уже відомо, відбувається більш 
інтенсивне скорочення матки, що сприяє змиканню судин 
плацентарної зони (там, де знаходилася плацента) і, отже, 
зупиненню кровотечі. Кров'янисті виділення зберігаються 
у жінки, зазвичай, протягом 2 діб. Потім «лохії» (а саме так 
називаються ці виділення) стають усе більш водянистими — 
серозно-кров'янистими, а потім кров у них взагалі зникає. 
Лохії тривають протягом 5-6 тижнів після пологів — до того 
моменту, коли матка знову набуде своїх колишніх розмірів 
з органу масою 1 кг стане важити звичайні 50-60 г. Ці 5-6 тиж
нів і звуться післяпологовий період.

Ваші відчуття в перший тиждень після пологів залежатимуть 
від багатьох моментів. Це й те, як ви народили — природним 
шляхом чи шляхом операції, і те, які у вас були пологи — легкі 
чи тяжкі, з розривами чи епізіотомією, чи без. Тому перелічити 
всі нюанси післяпологового періоду неможливо. Але основні 
моменти можна поділити на фізіологічні явища, психічні особ
ливості й ускладнення.

Фізіологічні явища (тобто ті, які є нормою): лохії, спочатку 
кров'янисті, а потім — слабко рожеві, у перші дні вам колоти
муть скорочувальні препарати, тому матка буде скорочуватися
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Спочатку, відразу після поло
гів, ви відчуваєте надзвичайне 
полегшення і радість. Потім, 
у міру наростання затихлого 
болю, настрій погіршуєть
ся — й ейфорія змінюється 
на почуття пригніченості, 
невпевненості в собі 
і своїх можливостях.

після пологів, а ви відчуватимете біль внизу живота, схожий на 
перейми. Якщо вам робили епізіотомію, то ви кілька днів не змо
жете сідати й цілком природно, що кілька днів у вас болітиме 
шов. Через це ви також зазнаватимете труднощів при ходьбі, 
а хода ваша нагадуватиме ходу матроса, що йде палубою кораб
ля, який розгойдується; якщо вам робили операцію, то протягом
2-3 днів у вас болітиме зона післяопераційного шва; протягом 
1-2 днів ви матимете труднощі при сечовипусканні, а також 
проблеми з актом дефекації; якщо ви дуже тужилися — й у вас 
полопалися судини в кон'юнктиві ока, а також з'явилися дріб
ні крововиливи на обличчі, то не лякайтеся: все це минеться 
протягом кількох днів; у зв'язку з нагрубанням молочних залоз 
і швидким надходженням молока вони можуть бути болісними, 
а з початком годування соски можуть потріскатися.

Зміни у психіці: спочатку, відразу після пологів, ви відчу
ваєте надзвичайне полегшення і радість. Потім, у міру нарос
тання затихлого болю, настрій погіршується — й ейфорія змі
нюється на почуття пригніченості, невпевненості в собі і своїх 
можливостях, з'являється бажання швидше повернутися додо
му — разом зі страхом того, що дійсно незабаром слід повер
татися додому, а там... «Що ж я з усім цим буду робити!?» Тобто 
з'являється невпевненість у тому, що буде досить молока, що 
вдасться встигнути усе зробити по господарству, на фоні абсо
лютної відсутності інтересу до сексу, слід не скривдити чолові
ка відмовою від нього...
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Крім того, багато жінок скаржиться на значне погіршення 
пам'яті. Причому поради лікаря забуваються майже за кілька 
хвилин. Це пояснюється, почасти, перенесеним стресом, по
части — тими змінами в головному мозку (зневоднюванням), 
які відбуваються під час вагітності. Тепер, після пологів, все 
поступово нормалізується, і, поки пам'ять знижена, записуйте 
своє запитання й відразу — коротку відповідь на нього.

Ускладнення після пологів: рясна кровотеча (за годину 
просочується кров'ю одна або навіть дві прокладки); смердючі 
виділення або рясне відходження великих згустків; підвищен
ня температури на фоні смердючих виділень. Усі ці ускладнен
ня вимагають, негайного звернення до лікаря.

ЯК ВИГЛЯДАЄ НЕМОВЛЯ 
І ЩО ВОНО УМІЄ

Поява на світ — найскладніший період у житті людини. Вра
ження від подорожі вузькими пологовими шляхами назавжди 
залишаються у підсвідомості людини, тому що під час пологів 
маля зазнає надзвичайних випробувань.

В утробі матері дитина розвивається за постійної темпе
ратури, їй забезпечене безперебійне надходження живлення 
й кисню. Амніотична рідина і тканини материнського організ
му захищають маля від механічних травм. Легені маляти знахо
дились у спаяному стані, шлунково-кишковий тракт практично 
не функціонував. Незважаючи на те, що дитина дещо бачить, 
знаходячись у матці, однаково там дуже темно...

І раптом!!! У результаті пологів малюк потрапляє з водно
го — у повітряне середовище, з тепла — у холод, з темряви — 
до кімнати, осяяної сліпучим світлом, з тиші — у приміщення, 
де його оточують голосні звуки, дзенькіт інструментів, шум, 
що сприймається дитиною як відображення звуків! Найніжні- 
шою своєю шкірою він відчуває нові, часом досить неприємні 
дотики. Якщо порівняти його відчуття з відчуттями дорослого, 
то їх можна описати так: «Вас роздягнули, потім близько годи
ни стискали чимдуж з усіх боків, потім облили холодною во
дою й вигнали на мороз, в обличчя спрямували промінь про
жектора, а поруч із вухом розмістили коваля з молотком, який 
щосили лупить по ковадлу!» Чи уявляєте такі відчуття?

Приголомшене, засліплене, охолоджене маля завзято 
кричить. Після першого крику дитина починає дихати. Ра
зом з першим вдихом починається перебудова в організмі

Су§№0/! І
Враження від подорожі 
вузькими пологовими шля
хами назавжди залишаються 
у підсвідомості людини, тому 
що під час пологів маля 
зазнає надзвичайних 
випробувань.

8*

м----
87



Розділ 4

Разом з першим вдихом 
починається перебудова 
в організмі дитини — повітря 
починає проходити через 
легені. Внаслідок цього в ро
боту включається мале коло 
кровообігу.

[ мІ^ти ІМозок МсШ ти надійно 
захищений міцними 
мембранами.

дитини — повітря починає проходити через легені. Внаслі
док цього в роботу включається мале коло кровообігу, що 
внутрішньоутробно не функціонувало. Для цього змінюєть
ся напрямок руху крові в серце (внутрішньоутробно кров 
із правого шлуночка й передсердя перекачувалася відразу 
в ліві відділи серця, завдяки наявності вікон у перегородці 
серця, оскільки необхідності в проходженні крові через ле
гені, які не дихають, не було).

Народжене немовля має істотні відмінності у пропорціях 
тіла — порівняно із пропорціями дорослого. Його голова на
багато більша відносно тулуба. У доношеної дитини на її частку 
припадає четверта частина тіла, у недоношеної — до третини, 
тоді як у дорослої людини — усього лише восьма частина. Такі 
розміри голови у немовляти пояснюються переважним роз
витком головного мозку.

У доношених новонароджених окружність голівки у серед
ньому складає близько 34 см. Форма голови може бути різною. 
Це залежить від того, як відбувався процес пологів. Якщо дити
на була витягнута шляхом операції кесаревого розтину, то вона 
буде округлою. Якщо ж дитина народжувалася через природні 
пологові шляхи, то при проходженні через них голівка кон- 
фігурує завдяки рухливим кісткам черепа. Тому вона може 
мати витягнену, сплющену, асиметричну форму. Між лобовою 
й двома тім'яними кістками є тім'ячко — м'яке місце, де немає 
кістки. Його розміри — індивідуальні й варіюються від 1 до 
З сантиметрів. Часто молоді мами бояться пошкодити мозок 
маляти через тім'ячко необережним дотиком. Але боятися не 
слід, оскільки мозок маляти надійно захищений міцними мем
бранами.

При пологах нерідко виникають кефалогематоми. Це — 
скупчення крові під окістям (найчастіше — на тім'яних кістках). 
Зазвичай кефалогематоми не порушують загального стану ди
тини й розсмоктуються за 2-3 тижні.

Ніс у немовляти — дуже маленький, носові ходи — вузькі, 
а вкриваюча їх слизова оболонка — ніжна. Вона містить велику 
кількість кровоносних судин. Слід стежити за тим, щоб носові 
ходи дитини були вільними. У протилежному випадку малюк 
не зможе смоктати, тому що задихатиметься.

Оглянути очі немовляти в перший день його життя досить 
складно, тому що воно їх щільно зажмурює. У здорового доно
шеного немовляти оченята — ясні, рогівка — прозора, зіни
ці — круглі, райдужка — сіро-блакитних кольорів, і тільки до 
року-двох колір очей усталиться.
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Слізні залози ще недорозвинені — й тому в перший місяць 
життя дитина плаче без сліз.

На голові у більшості немовлят росте волосся. Зазвичай 
це волосся змінюється протягом 2-3 тижнів. Майже у всіх не
мовлят це волосся — чорного кольору. «Ступінь волосатості» 
у всіх дітей — різний. Інколи народжуються «кошлаті» діти, 
а є й майже «лисі» немовлята.

Шкіра немовляти — ніжна, еластична, оксамитова на до
тик, дуже пружна. Роговий шар — дуже тонкий, тому її легко 
поранити. Колір шкіри залежить від часу, що минув з моменту 
народження. У перші хвилини вона — блідо-синюшних кольо
рів, але, тільки-но дитина починає дихати, вона стає рожевою. 
Дуже часто на шкірі немовляти є біле сироподібне змащен
ня. Це — природний захист шкіри. Зазвичай його видаляють, 
але він може усмоктатися й самостійно. Іноді на шкірі можуть 
з'являтися невеличкі крововиливи у передлежачій частині. 
Вони зникають самостійно.

У немовляти можуть бути також рожеві цятки на переніс
сі, повіках, на шийці тощо. Це — не гемангіома, а розширені 
кровоносні судини. Плями зникнуть самостійно за один-два 
місяці.

У немовлят іноді зустрічаються на попереку, сідницях, стег
нах синювато-сірі «монгольські» плями. У дітей монголоїдної 
раси ці плями зустрічаються у 90 %  випадків. (Очевидно, це — 
генетична данина татаро-монгольському ярму). Вони, зазви
чай, зникають до 4-7 років.

Зрідка на шкірі немовляти можуть з'являтися дрібні цят- 
коподібні пухирці, наповнені прозорою рідиною, — це нага
дує зрошену шкіру. Із розвитком потових залоз ці «краплі» 
зникають.

Після видалення первородного змащення, під впливом ни
жчої температури навколишнього середовища кровоносні су
дини немовляти розширюються — і його шкіра стає яскраво- 
червоною. Це — фізіологічна еритема, що поступово зникне 
до кінця першого тижня.

Приблизно у третини немовлят на 2-5-й день життя 
з'являється токсична еритема. Вона виглядає як ущільнені 
червоні плями або кільця, нерідко в центрі їх може бути 
сірувато-жовтий пухирець. Плями частіше зустрічаються 
на розгинальних поверхнях кінцівок, на сідницях, грудях, 
рідше — на животі або обличчі. На долонях, стопах і сли
зових оболонках їх не буває. Стан дітей при цьому не по
рушується, температура залишається нормальною. Це щось

При пологах нерідко ви
никають кефалогематоми.
Це — скупчення крові під 
окістям. Зазвичай кефалоге
матоми не порушують загаль
ного стану дитини й розсмок
туються за 2-3 тижні.

Фізіологічну жовтяницю слід 
відрізняти від гемолітич
ної хвороби немовлят, що 
виникає при резус-конфлікті 
(мати — резус-негативна, 
дитина — резус-позитивна), 
або якщо в матері 0(1) група 
крові, а в дитини — інша.
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і
Симптоми жовтяниці:
• шкіра забарвлюється в жов

тий колір на 3-4-й день 
після народження;

• печінка і селезінка не 
збільшуються, ознак анемії 
немає.

Зазвичай через 1-2 тижні 
жовтяниця проходить 
і не заподіює ніякої 
шкоди дитині.

на кшталт алергійної реакції (алергоїдна реакція), пов'язана 
із надходженням речовин, що потрапили до дитини з ор
ганізму матері.

Наприкінці другої, на початку третьої доби після народ
ження в 60-70% дітей шкіра починає жовтіти. Жовтяниця 
починається з обличчя, потім опускається на спинку між 
лопатками, потім — на весь тулуб і кінцівки. Можуть забар
влюватися білки очей, слизова порожнина рота. Максимум 
жовтяниці припадає на 3-4-у добу, після чого вона починає 
зменшуватися, а повністю зникає до кінця першого тижня 
життя. Це фізіологічна жовтяниця. Її слід відрізняти від ге
молітичної хвороби немовлят, що виникає при резус-конфлік
ті (мати — резус-негативна, дитина — резус-позитивна), або 
якщо в матері 0(1) група крові, а в дитини — інша. Жовтяниця 
при гемолітичній хворобі починається наприкінці 1-ї доби 
або навіть раніше. Декотрі вже народжуються жовтими. Ге
молітична хвороба — це серйозне захворювання, яке вимагає 
інтенсивного лікування.

Дихання немовляти відрізняється неритмічністю: іноді воно 
частіше, іноді — рідше. Часом воно стає ледь чутним. Вря
ди-годи дитина може сопіти або навіть хропіти уві сні. Якщо 
ж дихання стає різко утрудненим, а дитина при цьому синішає, 
то ви повинні негайно звернутися до лікаря.
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Іноді уві сні діти здригаються — від голосних різких 
звуків або через несподівану зміну положення тіла. Це не 
патологія. Просто одні діти (і дорослі теж) більш полохливі, 
ніж інші. Інша річ — дрібне тремтіння підборіддя й ручок. 
Це може свідчити про те, що, з одного боку, нервова сис
тема дитини ще не зовсім досконала, а з іншого — про 
можливий брак магнію в організмі. При вираженому, часто 
повторюваному тремтінні (треморі) потрібна консультація 
невропатолога.

На 3-4-й день у немовлят можуть набрякати молочні за
лози, а в дівчаток можуть з'явитися виділення з піхви. Це так 
званий «статевий криз», зумовлений впливом материнських 
гормонів, що є в організмі дитини.

Випорожнення у немовляти в перші два дні — темні (майже 
чорні) із зеленкуватим відтінком, грузлі і липкі. Це меконій, про 
який ви вже чули. За два дні кал стає перехідним, а через чоти
ри дні — звичайним для дитини, яка знаходиться на грудному 
вигодовуванні: жовтого кольору, сметаноподібний, з кислува
тим запахом.

Іноді немовлята гикають. Це рефлекторний рух діафрагми, 
що з'являється після приймання їжі (найчастіше). Гикання три
ває недовго — декілька хвилин, воно безпечне й, зазвичай, не 
турбує дитини. Можливо, в шлунку накопичилося повітря, яке 
слід допомогти дитині зригнути, потримавши її після прийман
ня їжі вертикально.

У немовляти, крім крику різної інтенсивності й спрямова
ності, є вроджені рефлекси. Частина з них життєво важливі — 
наприклад, дихальний рефлекс. Інші рефлекси поступово 
зникатимуть разом зі зростанням дитини. їхня наявність або 
відсутність свідчить про ступінь зрілості нервової системи 
й рівень розвитку дитини. Коли дитина лежить на животі, 
вона повертає голівку на бік, щоб можна було дихати. Тому 
вам не варто турбуватися про те, що, лежачи на животі, ди
тина задихнеться. Інша річ, що вам слід простежити, щоб ма
люк не лежав на м'якій поверхні — на подушці, на перині, 
щоб він не упирався в них носом. Цей рефлекс називається 
захисним.

З рефлексів, які належать до періоду новонародженості, 
можна виділити пошуковий рефлекс — при доторканні до 
щічки дитини вона повертає голову у бік подразника. У та
кий спосіб дитина шукає джерело харчування — материнські 
груди; смоктальний рефлекс — лише сосок материнських 
грудей потрапляє дитині в рот, вона сама починає смоктати.

0)§С№0/! |

Гикавка — це судорожні 
скорочення м'язів діафраг
ми і м'язової мембрани, 
яка розділяє грудну і черевну 
порожнини.

Якщо дихання стає різко 
утрудненим, а дитина при 
цьому синішає, то ви повинні 
негайно звернутися до лікаря.

При вираженому, часто пов
торюваному тремлнні (тре
морі) потрібна консультація 
невропатолога.
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У  ОА)йКО/ІО ЗИ/О/Ши,!

Вроджені рефлекси:
• дихальний;
• захисний;
• пошуковий;
• смоктальний;
• ковтальний;
• рефлекс повзання.

Щоб закріпити рефлекс, потрібно якомога раніше дати малю
ку посмоктати груди; з ним нерозривно пов'язаний ковталь
ний рефлекс, завдяки якому дитина не поперхується материн
ським молоком, а ковтає його; рефлекс повзання полягає 
в тому, що дитина, упираючись ніжками в підставлений упор, 
відштовхується від нього (наприклад, від вашої долоні) і повзе. 
Тому, залишаючи дитину на самоті, слід пам'ятати про існуван
ня цього рефлексу й вкласти малюка так, щоб він не міг далеко 
заповзти, а тим паче, — щоб не впав на підлогу з висоти спо
вивального столика.

Останні рефлекси не стільки важливі для вас, як для педіат
ра, який може оцінити ступінь розвитку нервової системи ва
шої дитини.

ЩО БАЧИТЬ НЕМОВЛЯ

Якщо дитина народжується в пологовому залі, де дуже 
яскраве світло, вона щільно заплющує оченята, щоб не осліп- 

^  ЯАр&О/Ио зн&ії/Си! нути. Якщо ж малюк народжується в затемненому приміщен
ні, то він широко розплющує очі — й починає оглядатися, 
шукаючи зоровий контакт із матір'ю. Найкраще він бачить
предмети, що знаходяться на відстані 20 см від нього. Біль-

відстані 20 см від нього. . . .ше віддалені предмети він ще майже не розрізняє, оскільки
не вміє налаштовувати свій зір на них. Рухи його очей ще не 
координовані — й вам може здаватися, що в нього формуєть
ся косоокість. Це пов'язано з тим, що м'язи, які забезпечують 
рухливість очей, діють поки ще не узгоджено. Але згодом це 
явище зникне.

ЩО ЧУЄ НЕМОВЛЯ

у  ЯА^Ь&О/ІО ЗИ/О/Ш/И,!

Після народження малюк 
відразу відрізняє голос 
мами — й заспокоюється, 
чуючи її ласкаві інтонації.

Як вам уже відомо, у дитини в нормі — хороший слух. 
Малюк, ще знаходячись внутрішньоутробно, розрізняв го
лоси матері й інших членів родини. Тому після народження 
він відразу відрізняє голос мами — й заспокоюється, чуючи 
її ласкаві інтонації. Він навіть може повертати голову в той 
бік, звідки лине звук її голосу. Учені встановили, що дитині 
більше подобаються високі частоти, ніж низькі. Мабуть, це 
залишається з нами на підсвідомому рівні, оскільки майже 
всі ми, розмовляючи з дитиною, намагаємося говорити ви
щим голосом.
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ЧИ РОЗРІЗНЯЄ НЕМОВЛЯ ЗАПАХИ

На відміну від дорослих, які більше орієнтуються у світі за
вдяки зору, дитина відмінно розпізнає потрібні їй запахи. Вона 
розрізняє запах молока, впізнає свою маму за її специфічним 
запахом, причому безпомилково відрізнить свою маму від ін
шої, навіть жінки-годувальниці. Експериментально доведено: 
якщо відмити іграшки від запаху дитини, вона втрачає до них 
інтерес.

Ч^І/КО/ІО ЗНуО/ІПІо! ^
Дитина відмінно розрізняє 
запах молока і відрізнить 
свою маму від іншої, навіть 
жі н ки - году вал ьн и ці.

ЧИ ВІДЧУВАЄ ДИТИНА РІЗНІ СМАКОВІ 
ПОДРАЗНИКИ

Частково ви вже знаєте про те, що смакові рецептори за
безпечують немовляті більш повне сприйняття зовнішнього 
середовища. Існує чотири основних смаки: солодкий, солоний, 
кислий і гіркий, які у поєднанні забезпечують повну гаму сма
кових відчуттів. Експериментально доведено, що дітям більше 
подобається солодке і значно менше — солоне. Завдяки цьому 
забезпечується молочна дієта (молоко матері — солодкувате). 
Але вченими також доведено: якщо мати під час вагітності 
вживала в їжу прянощі, цибулю, часник, то дитина не відмовля
тиметься від грудей, якщо її мама знову їстиме ці продукти — 
й молоко матиме їхній присмак і запах.

ОА̂  'оіСО/Іо ЗИ/О/ЬьСі/! ^

Експериментально доведено, 
що дітям більше подобаєть
ся солодке і значно мен
ше — солоне.

ЩО МОЖНА Й ЧОГО НЕ МОЖНА 
ЇСТИ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ І ПІД ЧАС 
ВИГОДОВУВАННЯ ГРУДЬМИ

Ви повинні їсти те, що їли упродовж останніх тижнів вагіт
ності. У раціоні має бути побільше молочних і кисломолочних 
продуктів. 3-4 склянки молока на день, кефір, йогурти, сир. 
Не можна забувати про те, що ви маєте випивати близько 2 л 
рідини (а якщо є спрага, то й 3 л) щодня. З огляду на те, що 
вам необхідно забезпечити утворення близько 0,6-0,8 л мо
лока на добу, слід підвищити калорійність вашого харчування. 
Крім молочних продуктів, слід включити до раціону яйця, рибу 
(краще — морську, оскільки в ній більше фосфору) і м'ясо (пе
ревагу краще віддавати телятині: вона не така жирна, як сви
нина, і соковитіша й смачніша, ніж яловичина). Обов'язково 
включайте в меню овочі й фрукти. їхню розмаїтість ви можете

Фв&омтда/ф

Молочні продукти — кефір, 
йогурт, сир — дуже корисні, 
їх слід включати до раціону 
харчування відразу після 
пологів.

Крім молочних продуктів, 
слід включити до раціону 
яйця, рибу і м'ясо, овочі 
й фрукти. їхню розмаїтість 
ви можете відрегулювати 
самі, відповідно до ваших 
прихильностей.
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&
Непомірне споживання 
цитрусових може викликати 
у дітей алергію, діатез або 
пронос.

Необхідно відмовитися від 
міцних алкогольних напоїв, 
втім, і слабоалкогольними 
теж не слід зловживати.

відрегулювати самі, відповідно до ваших прихильностей. Єди
ний виняток зробіть для цитрусових (апельсини, мандарини), 
їхнє непомірне споживання може викликати у дітей алергію, 
діатез або пронос. Не зловживайте також червоними яблука
ми, великою кількостю полуниці й екзотикою у вигляді ківі або 
ананаса. Ці продукти дуже корисні, а що стосується ківі, — цей 
плід містить стільки вітамінів і такий чудовий антиоксидант, що 
з ним у цьому сенсі може зрівнятися лише обліпиха. Тому не від
мовляйте собі у цих фруктах, але вживайте їх з обережністю. Що 
означає «із обережністю»? Це означає, що слід зТсти один фрукт 
і спостерігати за дитиною кілька днів — чи не посипало її. Якщо 
ні, то ви можете спокійно вживати в їжу перевірений продукт.

Що стосується напоїв, то необхідно відмовитися від міцних 
алкогольних напоїв, втім і слабоалкогольними теж не слід зло
вживати. Якщо ви дуже великий любитель пива (а серед жінок 
зустрічаються й такі), то можете дозволити собі 1-2 склянки 
пива. Але з однією умовою — ви повинні випити його за 2 го
дини до годування. Це саме той час, за який весь алкоголь, що 
міститься в пиві, вивітриться з організму.

Можете пити соки, пам'ятаючи про все те, що було сказано 
про фрукти, оскільки, за великим рахунком, це — те саме, тіль
ки у фруктах, окрім соку, є ще й клітковина.

Що стосується способу приготування страв, то слід уникати 
жирної, гострої та копченої їжі. Пам'ятайте також про те, що 
тривала термічна обробка їжі призводить до того, що кількість
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корисних речовин (наприклад вітамінів) різко знижується або 
вони повністю руйнуються. Пригадайте, якого кольору щойно 
зварений борщ? Правильно — яскраво-червоного. А якого 
кольору він набуває після декількох кип'ятінь? Правильно — 
червоно-бурого. А чому він змінює колір? Тому, що в ньому не 
залишилося жодного міліграму вітаміну С!

Тепер повернімося до першої частини питання: «Що ж мож
на їсти відразу після пологів?» Оскільки годувати ви почнете 
відразу після пологів (якщо вам не робили кесарів розтин), 
то все вищезазначене про цитрусові й соки з них, залишаєть
ся в силі. Обережними слід бути з чорним шоколадом. Краще 
для поповнення організму вуглеводами використовувати мо
лочний шоколад. Дуже добре відновлюють сили банани. Крім 
того, вони містять клітковину, що сприятиме нормалізації ви
порожнення. Корисними є також яблука. Від груш слід відмо
витися, оскільки вони, хоч і містять корисні речовини, але за
надто кріплять випорожнення. А от молочні продукти — кефір, 
йогурт, сир — можна й слід включати до раціону харчування 
відразу після пологів.

ЩО ПОТРІБНО ПРИГОТУВАТИ
до виписки з пологового БУДИНКУ

Як не дивно, але більшість із нас знаходиться під владою 
марновірств і забобонів. Це стосується й підготовки до народ
ження дитини. Зокрема, немало людей вважає, що нічого не 
слід купувати немовляті заздалегідь. Сперечатися із цим і до
водити зворотне — не наше завдання. Поводьтеся так, як ви 
звикли. Навіть якщо ви не поспішатимете з покупками, то у вас, 
напевно, вистачить часу (а мама з малям перебуватиме в поло
говому будинку близько тижня), щоб забезпечити нового чле
на родини всім необхідним. Що стосується речей і предметів 
догляду, які знадобляться в пологовому будинку, то майже при 
всіх пологових будинках розташовані кіоски, де є необхідний 
у цих випадках асортимент товарів. Отже, якщо у вас достат
ньо грошей, то всі проблеми, пов'язані з придбанням необхід
них речей, можна вирішити. Головне — відсіяти те, що може 
виявитися абсолютно непотрібним або непрактичним. Також 
у ваших інтересах — вибрати товари, які будуть доброякісни
ми, але за розумною ціною.

Звісно, вам слід ще перед поїздкою до пологового будинку об
міркувати, де буде знаходитися дитяче ліжечко, сповивальний

Фьюомьщо/цііі,

Перед поїздкою до полого
вого будинку, треба обмір
кувати, де буде знаходитися 
дитяче ліжечко, сповивальний 
столик, де лежатимуть речі 
маляти, його іграшки, пляшеч
ки, соски, аптечка тощо.

Кімната для немовляти має 
бути світлою, добре провітрю
ватися, а температура 
в ній повинна підтримуватися 
на рівні близько 20 °С.
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Фмоммдо/ф

Конструкція ліжечка, у якому 
дитина спатиме до 3 років, 
може бути будь-якою. Голов
на умова — воно має 
легко митися.

столик, де лежатимуть речі маляти, його іграшки, пляшеч
ки, соски, аптечка тощо. Бажано ще до пологів відремонту
вати приміщення, де розташовуватиметься дитяча кімната.

Тепер перейдемо до того, що необхідно придбати для ма
ляти.

1. Градусник. 2. Великий лазневий рушник. 3. Вата й серветки. 
4. Простерилізована соняшникова олія (або простерилізуйте 
самі, або придбайте в аптеці). Замість соняшникової олії можна 
використовувати обліпихову. 5. Дитяча присипка. 6. Ножиці із 
закругленими кінцями для підстригання нігтів. 7. Гребінець для 
дитини. 8. Бинт. 9. Перманганат калію (марганець). 10. Дитячий 
крем. 11. Клізмочка. 12. Газовідвідна трубка.

Кімната для немовляти має бути світлою, добре провітрю
ватися, а температура в ній повинна підтримуватися на рівні 
близько 20 °С. Не хвилюйтеся, якщо ви не можете виділити 
дитині окрему кімнату. Малюк може, а спершу — і має бути 
поруч із батьками, у ліжечку. Конструкція ліжечка, у якому ди
тина спатиме до 3 років, може бути будь-якою. Головна умо
ва — воно має легко митися. Найпоширенішою конструкцією 
ліжечка є збірна конструкція із ґратчастих панелей з фанер
ним лежаком усередині. При цьому одна або дві бічні панелі 
можуть опускатися й підніматися, полегшуючи укладання ма
ляти в ліжечко. До цих ліжечок додаються або в стандартній 
комплектації, або як опції матрацик, прокладка — «книжка», 
що оберігає дитину від «биття» головою об прути ґрат. Іноді 
у дорогих моделях до звичайного комплекту додається навіс- 
балдахін, значної потреби в якому немає. У такому ліжечку ди
тина може спати до 3 років.
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Поки дитина маленька, подушка в ліжечку їй не потрібна. 
А от у колясці вона має бути, але зовсім невеличка. Сама коляс
ка має бути багатофункціональною, з передбаченими зимовим 
і літнім варіантами. Поки дитина зовсім мала, коляска повинна 
захищати її від вітру й негоди. Тому вона має бути закритою 
з усіх боків, а зверху — мати складану завісу з матеріалу, що не 
промокає. Пізніше, коли дитина навчиться сидіти, ви зможете 
використовувати літній — сидячий варіант коляски, у якому 
також має бути передбачена парасолька від сонця. Купуючи 
коляску, не забудьте подбати й про себе. Адже ви будете не 
тільки гуляти з коляскою, але й ходити у магазини. Тому у ко
ляски має бути яке-небудь «багажне відділення».

Для перенесення дитини зараз пропонується широкий 
вибір рюкзачків на кшталт «кенгуру». У них є певні пере
ваги — порівняно з коляскою. По-перше, дитина постійно 
знаходиться з вами (якщо ви йдете в магазин, то коляску не 
завжди можна завезти туди й дитину доводиться тягати по 
магазину на руках. Адже не залишите ж ви дитину на вулиці 
без догляду!), постійно притискаючись до вас своїм тільцем. 
По-друге, у вас вільні руки й вам не потрібно просити допо
моги у сторонніх — занести коляску в транспорт або підняти 
на поверх, якщо в будинку немає ліфта. По-третє, положення 
дитини в рюкзачці таке, що її ніжки розведені й звисають униз. 
Це нагадує положення африканських дітей, що сидять на спині 
у матерів, які прив'язують їх широкою хусткою. Ви запитаєте: 
«Які ж тут переваги?» А ось які! В африканських дітей прак
тично не зустрічається вроджений вивих стегна, який слід лі
кувати. Це зумовлено тим, що їх ніжки постійно знаходяться

Коляска має бути 
багатофункціональною, 
з передбаченими зимовим 
і літнім варіантами.
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Купуючи рюкзачок, ви мимо
волі проводите «профілак
тичне лікування вродженого 
вивиху стегна». Єдине засте
реження: рюкзак має бути 
із твердою спинкою 
достатньої висоти.

у положенні розведення. У нас, європейців, дітей зазвичай 
сповивають так, щоб ніжки були витягнуті й зведені одна до 
одної. Зазвичай в пологових будинках неонатологи (дитячі лі
карі) перевіряють немовлят на предмет наявності в них урод
женого вивиху стегна. Якщо ця патологія виявлена, то слід 
проводити корекцію. На дитину з уродженим вивихом стегна 
надягають спеціальні гіпсові штанці, які надають ніжкам поло
ження розведення стегон. У результаті тазостегновий суглоб 
поступово набуває необхідної форми (під час народження він 
ще не до кінця сформований).

Таким чином, купуючи такий рюкзачок, ви мимоволі про
водите «профілактичне лікування вродженого вивиху стегна». 
Єдине застереження: рюкзак має бути із твердою спинкою 
достатньої висоти. Це потрібно для того, щоб надати дитині, 
яка ще дуже мала і не вміє сидіти, таке положення, щоб вона 
лежала, а не сиділа, оскільки її хребет не повинен зазнавати 
тривалого вертикального навантаження.

Одяг дитини має бути лише з натуральних матеріалів. Ніякої 
синтетики! Оскільки дитина швидко росте, то багато речей на 
один період (близько 3 місяців) купувати немає рації.

Для дитини, яку незабаром привезуть із пологового будин
ку, потрібно купити такий набір:

—  пелюшки (100х 100 см) бавовняні (тонкі) — 20 шт. і пе
люшки (150х 100 см) фланелеві, байкові (теплі) — 10 шт.;

—  дитячі сорочечки тонкі з бавовни й теплі — байкові 
з довгими рукавами — 6-10 шт.;
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—  підгузки (60x65 см) зі складеної в 2-4 шари марлі — 
20 шт.;

—  чепчики або легенькі косиночки — 4 шт.;
—  підгузки на кшталт «Pampers».
Що ще потрібно приготувати до приїзду маляти? Це комо

дик або шафа для всіх тих речей, які ми вже перелічили, ван
ночка для купання, тазик для прання дитячих речей.

Тепер перейдемо до посуду для дитини. Маляті слід купити 
одну окрему глибоку й одну мілку тарілочку, виділити окре
му ложечку, а в майбутньому — й виделочку. Не забудьте про 
чашку для маляти. Не весь цей посуд знадобиться відразу, але 
однаково він має бути. І тут важливий навіть не гігієнічний ас
пект питання, а психологічний — звикання їсти з одного й того 
самого посуду, у той самий час. Це щось на кшталт безумовного 
рефлексу на годування, щоб вже вигляд свого посуду викликав 
у дитини бажання їсти.

Знадобляться й пляшечки із сосками. Зараз у магазинах 
для дітей є досить широкий вибір подібного посуду. Пляшечки 
мають бути об'ємом від 100 до 200 мл. Зазвичай більше двох- 
трьох штук купувати нема рації. В одній буде вода, в іншій ви 
можете зберігати зціджене після попереднього годування мо
локо. Пляшки можуть бути скляні або пластикові.

Для миття пляшечок потрібний буде «йоржик». Соски на пля
шечках або вже мають отвір, або вам доведеться зробити його 
самостійно. Для цього слід узяти голку від шприца, розігріти її 
на вогні до почервоніння й акуратно проколоти соску у верх
ній її частині. З отвору молоко або вода мають витікати не за
надто частими краплями: якщо вони тектимуть струменем, то 
дитина може «заледащіти» і припинить смоктати груди (адже із 
соски смоктати значно легше).
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Ф м сом тдщ  'иї

При виборі пустушки 
перевагу слід віддати 
латексній сосці.

&
Потрібно купити:
• пелюшки;
•дитячі сорочечки;
• підгузки;
• чепчики;
• градусник;
• рушник;
• вату;
• бинт;
• присипку;
• ножиці;
• гребінець;
• перманганат калію (марга

нець);
• дитячий крем;
• клізмочку;
• газовідвідну трубку.

І звісно, не слід забувати про соску-пустушку. Вона, безсум
нівно, може вам знадобитися. Щоправда, якщо дитина — на 
природному вигодовуванні, поспішати з «тиканням» пустушки 
не треба. Якщо після годування малюк спокійно засинає, то вона 
не потрібна. Адже соска-пустушка — це протез, який сприяє 
виділенню певних гормонів, що регулюють травну функцію. Ви, 
очевидно, самі неодноразово помічали, що після ситного обі
ду хочеться спати. Це зумовлено тим, що кров припливає до 
органів травлення й, відповідно, відтікає від головного мозку, 
який недоотримує певну кількість кисню. Це — своєрідна гіпок
сія, і вплив гормонів викликає сонливість. Таким чином, смок
чучи пустушку, дитина стимулює викид гормонів й «підвищує 
свою сонливість». Соска-пустушка може відігравати позитив
ну роль у підтримці постійного рівня гормонів, які регулюють 
діяльність шлунково-кишкового тракту, і забезпечує нормаль
ний процес перетравлювання й засвоєння їжі. Дослідження 
довели, що в ослаблених дітей, які не висмоктували повний 
об'єм харчування й догодовувалися через зонд, спостерігало
ся істотніше зростання маси, якщо вони в проміжках між го
дуваннями смоктали пустушку. Однак, якщо ви дотримуєтеся 
режиму вільного годування (тобто годуєте дитину тоді, коли 
вона «попросить»), то, можливо, пустушка їй і не буде потрібна. 
Якщо ж малюк між годівлями неспокійний, погано засинає, то 
пустушка вам лише допоможе.

При виборі пустушки перевагу слід віддати латексній со
сці, що таки краща за силіконову. Пустушки бувають звичай
ні й ортопедичні, — які виправляють неправильний прикус. 
Підібрати соску можна методом підбору. Купіть 3-4 різні латек
сні соски — й спробуйте, яка більше підійде й «сподобається» 
вашій дитині. Необхідно пам'ятати, що соски не повинні слу
жити довше 3-4 місяців. Зберігати пустушку слід у скляночці 
або в чашці. Стерилізувати її не треба. Її можна просто помити, 
якщо вона впала на підлогу. Але, якщо соска впала, в жодно
му разі не можна облизувати її своїм ротом. По-перше, навіщо 
облизувати прилиплий до соски бруд особисто вам? По-друге, 
не слід передавати дитині мікробів, які живуть у вашому роті. 
Якщо ви знаходитеся на вулиці, то або беріть із собою запасну 
соску, або носіть із собою пляшечку з водою (що, до речі, — по
міркованіше, оскільки дитина може схотіти пити під час прогу
лянки) — і тоді ви зможете помити соску, що впала.

Тепер, завершуючи це «вихваляння» соски-пустушки, слід 
сказати, що якщо ваша дитина небайдужа до соски й ставить
ся до неї, як до кращого друга, не поспішайте відлучати її від
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неї навіть у тому випадку, якщо дитині вже більше року. По- 
перше, якщо малюк «не досмоктав» пустушку, то він смоктати
ме палець, що менш гігієнічно, а пізніше — гризтиме нігті. По- 
друге, наукові дослідження довели, що передчасне відлучення 
від соски згодом відображається на сексуальній поведінці до
рослого.

(~Ре>юомт$щЬї

Одяг дитини має бути 
лише з натуральних 
матеріалів.

ЧИ СЛІД ТУГО СПОВИВАТИ ДИТИНУ 
ПЕРЕД ГОДУВАННЯМ І СНОМ

Раніше вважалося, що дитину слід туго сповивати, зв'язувати 
ніжки, щоб вони були рівними, а якщо вони криві, — щоб ви
рівнювалися. Також вважалося, що ручки дитини мають бути 
сповитими, щоб вона не подряпала себе, не злякалася влас
ної руки.

Зараз підходи — дещо інші. Оскільки дитина в утробі матері 
була відносно вільна у своїх рухах, активно ворушила ручка
ми й ніжками, то навіщо ж після народження її туго сповива
ти? До речі, спробуйте себе сповити перед сном — і лягайте 
спати. Ви або взагалі не заснете, або незабаром прокинетеся. 
До речі, вченими доведено, що людина уві сні перевертаєть
ся через кожні 15-20 хвилин. Тож чому ми повинні заважати 
такій можливості найулюбленішої своєї людини? Більш того, 
якщо ви хочете відразу почати загартовування, то не потріб
но кидати малюка в холодну воду, як Чарковський, а просто 
покладіть спати голеньким (температура приміщення має бути 
при цьому не нижчою за 24-25 °С). Якщо ж ви ще не готові до 
подібного екстриму, то надягніть на малюка дитячу сорочечку, 
яка застібається спереду, або маєчку й штанці на кшталт пов
зунків. Замість дитячої сорочечки можна одягати маєчку. Щоб 
дитина не подряпала собі личко, їй потрібно регулярно зрізати 
нігтики. Якщо хочете, то можете надягати дитячу сорочечку із 
зашитими рукавами. Під час сну дитину не слід занадто кутати 
(за умови нормальної температури в приміщенні). Зрозуміло, 
що ви турбуєтеся про те, щоб малюк не змерз, але й перегрі
вання не менш, якщо не більш серйозна проблема для немо
вляти А от виходячи на прогулянку з коляскою, особливо хо
лодної пори року, напевно, краще дитинку сповити — й при 
цьому дотримуватися правила: на дитині має бути на один шар 
більше одягу, ніж на вас.

Краще не заколисувати дити
ну перед сном, бо це не дуже 
корисне для неї. При ко
лиханні виникає відчуття 
запаморочення.
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ЯКІ ПІДГУЗКИ КРАЩЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ —  МАРЛЕВІ 
ЧИ НА КШТАЛТ «PAMPERS»

Фшомтда/суіо

Якщо ви знаходитеся вдо
ма, то краще користувати
ся марлевими підгузками, 
а під час прогулянок або 
на ніч можете надягати 
памперси.

Цілком однозначно відповісти на це запитання не можна. 
Це залежить від багатьох факторів: від товщини вашого га
манця, від ступеня вашої зайнятості; нарешті — від вашого 
бажання поспати вночі.

Зазвичай усмоктуючі підгузки, особливо ті, які «дихають» 
(паперові), допомагають заощаджувати й час, і сили. Завдя
ки їм невипрані гори білизни й «вітрила» підгузків, що су
шаться, а також пелюшок на кухні майже пішли в небуття. 
Завдяки їм діти можуть спати не прокидаючись від годівлі 
до годівлі.

Але у них є й негативні моменти. По-перше, дитина, не 
відчуваючи вогкості й не відчуваючи дискомфорту, не має 
потреби звикати ходити на горщик. Зрозуміло, що цю звич
ку слід прищеплювати не раніше, ніж з 1,5-2 років, але пси
хофізіологічні передумови до цього мають виникнути трохи 
раніше. Наприклад, за кордоном, де доходи значно вищі, ніж 
у нас, батьки користуються памперсами ширше й стурбовані 
проблемою привчання до горщика набагато пізніше (почина
ючи із 1,5-2 років і завершуючи близько 4 років), хоча осмис
лена необхідність користування горщиком у дітей виникає 
з 1,5-2 років.

По-друге, ці підгузки, хоча й «дихають», але однаково знач
но підвищують температуру в ділянці промежини. І хоча точ
них даних щодо цієї проблеми немає, але слід пам'ятати, що 
у хлопчиків недарма існує мошонка, у яку яєчка мають опус
титися вчасно. Це пов'язано з тим, що яєчка не повинні за
знавати впливу високих температур. Якщо яєчка з будь-якої 
причини не опустилися в мошонку вчасно (така патологія 
називається криптонкізм), то надалі може розвинутися або 
чоловіче безпліддя, або утворитися ракова пухлина яєчок. 
А одноразові підгузки, хоч і незначно, підвищують темпера
туру. І хоча багато вчених, не згадуючи вже про виробників 
підгузків, стверджують, що вони зовсім нешкідливі, самі зро
зумійте, провести достовірне дослідження щодо того, зни
зилася репродуктивна здатність у хлопчиків, яким надягали 
такі підгузки, чи ні, практично неможливо. Тим паче, що самі 
підгузки з'явилися лише ЗО років тому (не згадуючи вже про 
масове використання).
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Порушуючи питання про підгузки, можна дати наступні ре
комендації: якщо ви знаходитеся вдома, то краще користувати
ся марлевими підгузками. Якщо дитина намочила їх, то нагадає 
вам про це кректанням, а потім — і криком. А під час зміни 
пелюшок і підгузка ви зайвий раз поспілкуєтеся з малям, що 
принесе і вам, і йому додаткову радість. А от під час прогуля
нок або на ніч можете надягати памперси.

ЯК КУПАТИ ДИТИНУ Й КОЛИ ї ї  МОЖНА 
ВИКУПАТИ ВПЕРШЕ

Купати дитину можна тоді, коли загоїться пупкова ранка. 
Зазвичай вона повністю загоюється приблизно за два тижні 
після народження. Але якщо вже за тиждень пупкова ранка не 
має ознак запалення — й ваш дільничний педіатр не засвідчує 
інших протипоказань, можна купати дитину й раніше.

Для першого купання температура води має бути близько 
36 °С. При цьому зовсім не обов'язково кип'ятити воду. Якщо 
ви почнете купати маля раніше, ніж повністю загоїться пупко
ва ранка, у воду можна додати розчин марганцю. При цьому 
слід стежити за тим, щоб у ванночку не потрапили кристали 
марганцю.

Для купання використовуйте дитяче мило або спеціальні 
шампуні для дітей, що містять додаткові компоненти, отримані 
з різних трав. Можна, за звичаєм мам і бабусь, використовува
ти для купання відвар череди, що, крім очищуючих властивос
тей, має й протиалергійну дію.

Тепер поговорімо про те, як купати маля. Покладіть його 
голівку собі на ліве передпліччя так, щоб голова лежала на 
руці ближче до ліктьового згину, і своєю долонею підтримуй
те малюка за спинку. Або ж можете долонею підтримувати 
його за голівку й шийку, а тільце нехай «бовтається» у воді. 
А правою рукою, зібраною «в човник», поливайте малюка 
водою з ванночки. При намилюванні пам'ятайте про те, що 
тіло стає слизьким, — і намагайтеся не впустити його. Якщо 
ви купаєте дитину вдвох, то один з батьків підтримує дити
ну, а інший намилює й поливає. Можна використовувати спе
ціальний лежак, встановлюваний у ванночку, на який можна 
вкласти дитину.

Немало батьків побоюються потрапляння води у вуш
ка дитини. Звісно, спеціально «заливати» вуха не потрібно, 
але й боятися потрапляння води у вуха не слід. Згадайте, що

Купати дитину можна тоді, 
коли загоїться пупкова ранка.

Для першого купання темпе
ратура води має бути близько 
36 °С.

Можна використовувати для 
купання відвар череди, що, 
крім очищуючих 
властивостей, має 
й протиалергійну дію.
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Перше купання має тривати 
не більше 5-7 хвилин.

Надалі поступово збільшуйте 
тривалість купання, а також 
поступово знижуйте темпера
туру води (на 1 °С за тиж
день, до 3-4 °С 
за місяць).

внутрішньоутробно маля плавало в навколоплідних водах, 
і, звісно, вони потрапляли у вуха, не спричиняючи жодних не
гативних наслідків. Щоправда, навколоплідні води й вода з-під 
крану — це різні за своїм складом рідини. Тому, якщо вода таки 
потрапила у вушка, видаліть її, зробивши з вати м'який скрутень, 
який слід вставити у вушко. Користуватися з цією метою палич
ками не слід, оскільки ви можете не розрахувати глибину слухо
вого проходу — й пошкодити барабанну перетинку.

Перше купання має тривати не більше 5-7 хв.; оскільки вода 
у ванночці швидко вистигає. Надалі поступово збільшуйте 
тривалість купання, а також поступово знижуйте температуру 
води (на 1 °С за тиждень, до 3-4 °С за місяць).

Багатьох батьків цікавить: наскільки довго слід обробляти 
пуп? Відпалу куксу пуповини (відпадає на 4-5 день) змазують 
З %  розчином перекису водню й розчином брильянтової зе
лені. Зазвичай за 1-2 тижні пупок повністю загоюється. Пов
торимо: до повного загоєння пупкової ранки (при закапуванні 
або змазуванні перекисом водню, допоки не зникне) дитину 
краще не купати.
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КОЛИ МОЖНА ПОЧИНАТИ ГУЛЯТИ

Першу прогулянку можна здійснити вже відразу після випис
ки з пологового будинку, якщо це відбувається влітку, й через
3-4 тижні — якщо взимку. За цей час дитина встигне адапту
ватися повністю до позаутробного життя. Крім імунітету, отри
маного від мами через плаценту, малюк одержить додаткові 
захисні фактори з молоком. Дитина народжується стерильною. 
Тобто ніяких мікроорганізмів ні на, ні в її тілі немає.

На цей час вже встигне відбутися так звана «обсемінація» 
різними нешкідливими для малюка мікроорганізмами. При
чому більшість із них він одержить від мами. На все це по
трібен час.

Якщо у вас перша прогулянка відбувається влітку, то її три
валість не повинна перевищувати ЗО хвилин. Якщо взимку, — 
не більше 10-15 хвилин. Поступово збільшуйте тривалість про
гулянок на 5-10 хв. на день, доводячи улітку до 2,5 год., а взимку 
до 1,5-2 годин. Частота прогулянок: узимку — двічі на день, 
улітку — тричі на день.

У перші півроку температура, за якої можна гуляти, — не 
нижча за 12 °С морозу, а пізніше — не нижча за 15 °С морозу.

Як одягати дитину на прогулянку — ви вже знаєте (на один 
шар одягу більше, ніж у вас). Якщо ви гуляєте з коляскою,

Ф то м тд о /ф

Першу прогулянку мож
на здійснити вже відразу 
після виписки з пологового 
будинку, якщо це відбуваєть
ся влітку, й через 3-4 тиж
ні — якщо взимку.

Тривалість першої прогулян
ки, яка відбувається влітку, 
не повинна перевищувати 
30 хвилин, взимку — не біль
ше 10-15 хвилин.

У перші півроку температура, 
за якої можна гуляти, — не 
нижча за 12 °С морозу, а піз
ніше — не нижча за 15 °С 
морозу.

Щоб з'ясувати, холодно ди
тині чи ні (передусім це слід 
знати взимку), поторкайте 
її носик.
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то візьміть із собою влітку пелюшку, а взимку — ковдру, щоб 
укрити маля.

Улітку на козирок коляски можна повісити марлю або 
тюль — для захисту від комах.

Щоб з'ясувати, холодно дитині чи ні (передусім це слід зна
ти взимку), поторкайте її носик. Якщо ніс теплий, то дитині теп
ло, якщо ж він холодний — вам слід терміново повернутися 
додому — їй холодно.

ЧОМУ НОВОНАРОДЖЕНІ 
Й НЕМОВЛЯТА ПЛАЧУТЬ

Справа в тому, що новонароджений або немовля ніяк не 
може привернути до себе й своїх проблем увагу дорослих, 
окрім плачу. Малюк не вміє говорити ані словами, ані мовою 
жестів — і тому покликати на допомогу він може тільки так.

Досвідчені вихователі й педіатри розрізняють близько шес
ти відтінків крику дитини: плач, що позначає голод; плач, що 
позначає біль; плач, що позначає дискомфорт (мокрі пелюшки);
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плач, що позначає страх; плач, що позначає бажання поспати 
(при неможливості заснути з певної причини); плач, що позна
чає бажання спілкуватися (на кшталт «мені нудно»). І, знаючи 
можливі причини плачу, уже ваше мистецтво вихователів по
лягає в тому, чи зможете ви зрозуміти, що хоче дитина, а зро
зумівши, — чи зможете їй допомогти. При цьому в жодному разі 
не можна злитися на дитину. Навпаки, намагаючись допомогти 
їй, ви повинні м'яким, ласкавим тоном намагатися заспокоїти 
дитинча. Адже діти дуже тонко розуміють інтонацію, зовсім не 
розуміючи слів. Після того як проблема вирішена (дитина на
годована, сповита), малюка слід відволікти, навіть якщо після 
вирішення його проблеми він продовжує пхикати. Для цього 
його потрібно взяти на руки, погладити по спинці, привернути 
його увагу якою-небудь новою для нього річчю.

Зверніть увагу на малюка, який плаче! Це не він — «шкод
ник», а ви не можете або не хочете зрозуміти, що йому потріб
но і що йому «не так»!

ЧИ НЕОБХІДНО ПРАСУВАТИ ПЕЛЮШКИ 
ПІСЛЯ ПРАННЯ

Пелюшки та інші дитячі речі необхідно тримати в чистоті. 
Не слід кидати брудні пелюшки на підлогу. Потрібно класти їх 
у спеціально виділений для цього тазик. Не можна підсушу
вати обмочені дитиною пелюшки й знову використовувати їх. 
Це — прямий шлях до появи попрілостей. Пелюшку, обмоче
ну дитиною один раз, можна прополоскати в гарячій воді без 
використання миючих засобів і просушити, але постійно так 
вчиняти не можна. Пелюшки, забруднені випорожненнями, за
мочують у тазику або перуть відразу.

Брудну білизну, що накопичилася за день, перуть порошком 
у пральній машині або руками. При цьому краще використову
вати спеціальні порошки для дітей, без алергенів. Раніше матері 
використовували для прання мило. Воно, зазвичай, значно де
шевше від порошку, але ваша дитина заслуговує того, щоб на 
неї витратилися. Після прання пелюшки краще прокип'ятити 
або хоча б облити окропом. Випрані пелюшки потрібно розві
сити на сушарці так, щоб сторонні не зачіпали їх. Це запобіга
тиме їх забрудненню.

Прасувати дитячу білизну краще на спеціально виділеній 
підстилці. Якщо білизна пересохла, її слід зволожити або 
праскою зі спеціальним розпилювачем, або в який-небудь

Новонароджений або немов
ля ніяк не може привернути 
до себе й своїх проблем ува
гу дорослих, окрім плачу.

Зверніть увагу на малюка, 
який плаче! Це не він — 
«шкодник», а ви не можете 
або не хочете зрозуміти, 
що йому потрібно, і що йому 
«не так»!

Пелюшки та інші дитячі речі 
необхідно тримати в чистогі.

Випрана, висушена й випра
сувана білизна має зберігати
ся окремо від іншої 
білизни.

107



Розділ 4

Фыооммдо/ф

Величезною перевагою груд
ного вигодовування є абсо
лютна стерильність грудного 
молока.

Дитина одержує найповноцін
ніший для себе продукт.

При грудному вигодовуванні 
слід дотримуватися декількох 
правил. Це чистота, регуляр
ність, зручність положення 
матері й маляти під час 
годування, чергування 
грудей.

інший спосіб, але в жодному разі не можна розприскувати 
воду ротом.

Випрана, висушена й випрасувана білизна має зберігатися 
окремо від іншої білизни.

Подушку, ковдру, матрацик дитини щодня слід перетрушу
вати і не рідше, ніж щотижня, провітрювати на повітрі протя
гом декількох годин.

ЯКИЙ ВИД ВИГОДОВУВАННЯ 
КОРИСНІШИЙ ДЛЯ ДИТИНИ

Без сумніву, природне вигодовування (тобто годування 
грудьми) набагато краще, ніж штучне. Величезною пере
вагою грудного вигодовування є абсолютна стерильність 
грудного молока. Крім того, грудне вигодовування — це над
звичайна економія коштів. Але головна перевага — це те, 
що дитина одержує найповноцінніший для себе продукт. 
Є й ще одна перевага, про яку часто забувають: грудне ви
годовування краще задовольняє потребу дитини у смок
танні. Малюк може смоктати груди стільки, скільки йому 
заманеться. Тому діти, яких вигодовують грудьми, рідко 
смокчуть пальці.

Матері, які годують грудьми своїх малят, відчувають не
зрівнянну насолоду завдяки тому, що вони дають своїй ди
тині те, що ніхто інший у світі не зможе їй дати. Мати й ди
тина щасливі взаємною близькістю, і їхня любов одне до 
одного збільшується.
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При грудному вигодовуванні слід дотримуватися декількох 
правил. Це чистота, регулярність, зручність положення матері 
й маляти під час годування, чергування грудей.

Обмивати груди перед кожним годуванням не обов'язково, 
але мити руки — необхідно.

Регулярність годування у сучасному розумінні — це не 
обов'язково чітке спливання встановленого заздалегідь часу 
між годівлями. Зараз під регулярністю розуміють режим, при 
якому дитина не голодує, а їсть тоді, коли це їй необхідно. Існує 
два види годування: годування за годинником і вільний режим 
годування.

Режим годування за годинником передбачає семиразове 
годування з інтервалами по 3 год. й нічною шестигодинною 
перервою. Цей режим, хоч і зручніший для жінки (вона може 
спланувати свою роботу по господарству), але не завжди під
ходить маляті. Адже, якщо за 15-30 хвилин до наступного го
дування дитина починає плакати, — це означає, що вона вже 
зголодніла. Навіщо ж її «маринувати» до наступної годівлі, за
вдаючи дитині (та й собі) неприємних емоцій?

При вільному годуванні дитину годують у будь-який час, 
коли вона «попросить». Адже різним малятам потрібна різна 
кількість молока. Наприклад, дітям, які важать менше 3,5 кг, до
статній трьохгодинний інтервал, але іноді діти з вагою 4 кг не 
витримують більше 3 годин.

Таким чином, при вільному годуванні на першому місяці 
може бути 111-123 годівлі. Крім того, частіше прикладання до 
грудей дозволяє підтримувати лактацію. При вільному режимі 
годування складніше за все забезпечити собі повноцінний сон, 
оскільки дитина може зажадати груди серед ночі. Можливо, 
перший місяць-два ви й годуватимете вночі. Хоча слід спро
бувати витримувати нічний сон, погодувавши дитину о 24.00. 
Можливо, вона дотерпить до 6.00.

Нормальне годування, зазвичай, триває не більше 15-20 хв., 
оскільки в перші 5 хв. дитина висмоктує 50 %  порції. Але діти всі 
різні — одні дужчі, інші — слабші; одні встигають насититися за 
15 хв, а іншим на це потрібно хвилин із 40-50. Щоправда, якщо 
ви на кожне годування «убиватимете» цілісіньку годину, то ні
чого не встигатимете по домашньому господарству. Тому, якщо 
маля активно смоктало на початку, а потім починає дрімати, 
але при спробі відняти його від грудей починає смоктати знову, 
краще таки відняти його від грудей. Швидше за все, воно добе
ре те, що недоїло зараз, у наступну годівлю. Крім того, занадто 
тривале смоктання може призвести до розтріскування сосків.

Існує два види годування: 
годування за годинником 
і вільний режим годування.

Нормальне годування, 
зазвичай, триває не більше 
15-20 хв., оскільки в перші 
5 хв. дитина висмоктує 
50 %  порції.
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Занадто тривале смоктання 
може призвести до розтріску
вання сосків.

Чи вистачає дитині молока? 
Для цього слід провести конт
рольне годування.

За перший місяць дитина 
важчає приблизно 
на 600 г.

Багатьох цікавить питання: «Чи вистачає дитині молока?» 
Для цього слід провести контрольне годування. Щоправда, 
для цього у вас вдома мають бути ваги. Ви зважуєте дитину до 
годівлі, а потім, погодувавши, зважуєте вдруге. Причому в тих 
самих пелюшках.

Отримана різниця і є кількістю молока, висмоктаною ди
тиною. Щоправда, кількість висмоктаного молока не завж
ди дає відповідь на запитання, чи вистачає дитині їжі. Якщо 
ваша дитина заспокоюється після годування, витримує звич
ні інтервали між годівлями, важчає й росте, а також випо
рожнення у неї або після кожного годування, або не рідше, 
ніж 2-3 рази на день, то можете вважати, що вона харчується 
нормально.

Перші півтора місяця об'єм спожитого молока має дорівню
вати 1/5 ваги малюка, а з 1,5 до 4-х місяців — 1/6.

За перший місяць дитина має поважчати на 600 г — порів
няно з початковою масою (при народженні). Але справа 
в тому, що в перші 3-4 доби відбувається так зване «фізіоло
гічне зменшення маси». Це пов'язано з тим, що в перші дні 
дитина не може з'їсти більше 10 г — шлунок занадто малий! 
А цієї кількості, звісно, не вистачає. І дитина починає вико
ристовувати власні запаси. Зазвичай фізіологічне зменшення 
маси не перевищує 150-200 г. Таким чином, за перший місяць 
дитина важчає приблизно на 800 г, але якщо відняти фізіо
логічне зменшення маси, то виходить близько 600 г. Надалі 
щомісяця до шестимісячного віку дитина важчає приблизно 
на 700-800 г, а другі півроку — на 400-500 г щомісяця. У кож
ної окремо взятої дитини збільшення у вазі може бути різним. 
Не дивуйтеся, якщо ваш малюк поважчає на 1 кг у який-не- 
будь із місяців. Зазвичай середні величини за півроку зали
шаються стабільними.

ЧОМУ ДИТИНА ЗРИГУЄ

Після годування у дітей часто спостерігаються зригування. 
Зригування — це викидання зі шлунка молока, свіжого або 
вже зсілого, на незначну відстань. Зригування слід відрізня
ти від блювання, що виникає у дітей значно рідше. Блюван
ня — це викидання молока під більшим тиском; зазвичай 
воно відбувається фонтаноподібно. Блювання може бути 
пов'язане зі спазмом воріт шлунка або бути симптомом по
чатку захворювання. Тому, якщо дитина блювала лише один
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раз і її самопочуття не порушене, то турбуватися не слід. Якщо 
ж блювання повторюється, у дитини підвищується температу
ра, то це означає, що дитина занедужала і вам необхідно звер
нутися до лікаря.

Зазвичай зригування зникають до трьохмісячного віку, 
зрідка — пізніше. Вони пов'язані із заковтуванням під час 
смоктання незначної кількості повітря. Потрапивши у шлу
нок, повітря підвищує у ньому тиск. Коли кількість повітря 
стане достатньою для того, щоб розкрити м'язовий сфінктер 
біля входу у шлунок, повітря відійде. Оскільки бульки повітря 
«спливають» над молоком, дитину слід потримати верти
кально відразу після годівлі протягом декількох хвилин. Тоді 
повітря, що знаходиться зверху над молоком, вийде — й зри
гування не буде. Якщо ж дитину покласти, то повітря, вихо
дячи зі шлунка, виштовхне невеличку порцію молока, що 
знаходиться перед ним. При цьому молоко може потрапити 
в дихальні шляхи дитини.

Якщо зригування дуже часті й спостерігаються навіть після 
того, як ви потримали дитину «стовпчиком», якщо малюк зама
ло збільшується у вазі, вам необхідно звернутися до лікаря.

Зригування — це викидання 
зі шлунка молока, свіжого 
або вже зсілого, на незначну 
відстань.

Блювання — це викидання 
молока під більшим тиском; 
зазвичай воно відбувається 
фонтаноподібно.

Якщо зригування дуже часті 
й спостерігаються навіть після 
того, як ви потримали дитину 
«стовпчиком», якщо малюк 
замало збільшує у вазі, вам 
необхідно звернутися 
до лікаря.



Розділ 4

ЧОМУ В ДГГЕЙ ВИНИКАЄ ПЛІСНЯВКА

Пліснявка — це грибкове 
ураження слизуватої оболон
ки рота, викликане грибком 
роду Candida. Вона виглядає 
як білі нальоти на слизовій 
оболонці рота і язика.

Краще запобігти виникнен
ню пліснявки. Для цього 
необхідно дотримуватися 
гігієнічних правил: соску 
слід прокип'ятити (і пустуш
ку, й соску від пляшки) або 
ретельно вимивати милом 
щоразу перед тим, 
як дати її дитині.

Пліснявка — це грибкове ураження слизової оболонки 
рота, викликане грибком роду Candida. Вона виглядає як білі 
нальоти на слизовій оболонці рота і язика. Якщо нальотів ба
гато, то може змінитися стан дитини: підвищиться температу
ра, з'явиться занепокоєння, дитина почне відмовлятися від 
грудей.

Щоб ліквідувати пліснявку, слід після годування протира
ти ротик дитини пальцем, обмотаним марлевою серветкою 
і змоченим у 2,5 %  розчині соди (1 ч. ложка соди на склянку 
води), із цією ж метою можна використовувати і слабкий роз
чин марганцю. Одне маленьке «але»: протирати ротик дитини 
слід не відразу після годування, а через 0,5 год — щоб після 
того, як вона зригнула, повітря й частина молока встигла піти 
у дванадцятипалу кишку. Інакше дитина може виблювати усе, 
що щойно з'їла.

Але краще не боротися з пліснявкою, а запобігти її виник
ненню. Для цього необхідно дотримуватися гігієнічних правил: 
соску слід прокип'ятити (і пустушку, й соску від пляшки) або ре
тельно вимивати милом щоразу перед тим, як дати її дитині.

ЧОМУ ДГГИ ПЕРШИХ МІСЯЦІВ життя 
ЧАСТО СТРАЖДАЮТЬ ВІД БОЛЮ
у животі

Біль у животі у дітей виникає через гази, що утворюються 
в кишечнику, й повітря, заковтуване дитиною під час годуван
ня. Кишечник новонародженого — стерильний. Поступово він 
заселяється звичайними для людини бактеріями. їжа пере
травлюється в кишечнику за допомогою травних соків, а бак
терії довершують цей процес, під час якого й утворюються 
гази, які розпирають кишечник. Це викликає нападоподібний 
біль у животі — кишкові кольки. Дитина зненацька вигинаєть
ся, червоніє, починає кричати, тужитися, перебирати ніжками, 
підтягувати їх до живота.

Щоб допомогти дитині, потрібно швидше спорожнити її ки
шечник від газів. Зробити це можна кількома способами. Пер
ший і найпростіший — покласти дитину на животик. Це ство
рить опору для м'язів живота — і малюк звільниться від зайвих 
газів. Другий метод полягає в тому, що ви берете дитину, яка 
лежить на спинці, за ніжки й підводите їх до живота, злегка
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натискаючи коліньми на нього. Це також підвищить тиск у жи
воті і забезпечить дитині натужування. Наступний прийом — це 
легкий масаж живота, який полягає в тому, що ви водите доло
нею по животі (за годинниковою стрілкою), злегка натискаючи 
на нього. Для профілактики кишкових кольок дитині можна 
давати кропову воду або вже готовий препарат «Плантекс». 
Кропова вода — це дуже старий засіб, який добре зарекомен
дував себе. Можна також для зняття подразнення кишкової 
стінки дати дитині чай з настоєм або відваром ромашки або 
чай з фенхелем і кмином виробництва фірми «Нитапа».

Якщо всі ці заходи не допомагають, можна поставити дитині 
газовідвідну трубку. Такі трубки продаються в аптеках для ді
тей. Якщо ви не знайшли стандартної трубки, її можна зробити 
самостійно з маленької груші-спринцівки. Для цього потрібно 
у неї обрізати ножицями дно.

Перед введенням трубки в анус дитини її кінець слід зма
зати вазеліном або дитячим кремом. Уводити трубку занадто 
глибоко в пряму кишку не треба. Якщо після певної міри вве
дення трубки починають відходити гази, відразу потрібно зу
пинитися. Дуже часто разом з газами відходять і калові маси, 
тому дитина має лежати на пелюшці або на щойно знятому 
з неї використаному памперсі.

Зазвичай кишкові кольки більше турбують хлопчиків, ніж 
дівчаток і переважно зникають до трьохмісячного віку.

Щоб допомогти дитині при 
кишкових кольках, треба:
1) Покласти дитину на животик.
2) Взяти дитину, яка лежить 

на спинці, за ніжки й під
вести їх до живота, злегка 
натискаючи коліньми на 
нього.

3) Зробіть легкий масаж жи
вота, який полягає в тому, 
що ви водите долонею
по животі (за годинни
ковою стрілкою), злегка 
натискаючи на нього.

4) Якщо всі ці заходи не 
допомагають, можна по
ставити дитині газовідвід
ну трубку.

Для профілактики кишкових 
кольок дитині можна давати 
кропову воду або вже готовий 
препарат «Плантекс».

ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАПОРОМ 
І ЯК ІЗ НИМ БОРОТИСЯ

Якщо у вашого маляти протягом одної-двох діб немає випо
рожнення, то це вже — запор. Причини закрепу можуть бути 
різними. Якщо ви годуєте дитину тільки молоком, не даючи їй 
при цьому водички, то причина може бути в тому, що дитина 
недоодержує рідини. Якщо ж дитина — на штучному вигодо
вуванні або одержує прикорм, то слід переглянути її раціон. 
Наприклад, рисові каші — кріплять. Щоб послабити випорож
нення у цьому випадку, необхідно перевести дитину на вівсяну 
кашу або додати до раціону овочеві й фруктові пюре, які міс
тять клітковину.

Боротися із запорами слід, починаючи з тих самих заходів, 
про які ви щойно прочитали у підрозділі про кишкові кольки. 
Окрім цих заходів, дитині можна поставити клізму. Об'єм води, 
який вводять із клізмою, має складати близько 10-15 мл на 1 кг

Якщо у вашого маляти про
тягом одної-двох діб немає 
випорожнення, то це вже — 
запор.

Об'єм води, який вводять із 
клізмою, має складати близь
ко 10-15 мл на 1 кг ваги. 
Немовлягі вводять ЗО мл, 
а дитині 1-3 місяців — 
40-60 мл. Кип'ятити воду 
для встановлення клізми не 
обов'язково. Вода має бути 
кімнатної температури.
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З чотирьохтижневого віку 
дитині слід давати пити воду.

Вода має бути кип'яченою, 
кімнатної температури, без 
додавання цукру. Це може 
бути й несолодкий чай або 
злегка підкислена соком 
лимона вода.

ваги. Немовляті вводять ЗО мл, а дитині 1 -3 місяців — 40-60 мл. 
Кип'ятити воду для встановлення клізми не обов'язково. Вода 
має бути кімнатної температури. У неї можна додати сіль (1 ч. 
ложку солі на 500 мл води), що додатково «потягне на себе» всі 
токсини, які накопичилися в кишечнику.

ЧИ СЛІД ДОПОЮВАТИ ДИТИНУ водою
З чотирьохтижневого віку дитині слід давати пити воду. По

треба в рідині зумовлюється характером вигодовування, ста
ном здоров'я, кліматичними умовами й орієнтовно складає 
100-120 мл на 1 кг маси тіла.

Додатково, якщо дитина відчуває спрагу, призначають від 
50 до 200 мл води на добу. її можна давати смоктати з пляшеч
ки між годівлями або вночі, замість годівлі. Перед прийманням 
їжі давати воду небажано, оскільки це може «перебити» дитині 
апетит. Вода має бути кип'яченою, кімнатної температури, без 
додавання цукру. Це може бути й несолодкий чай або злегка 
підкислена соком лимона вода. Можна також давати дитині не
солодкий відвар шипшини.

ЩО ТАКЕ ПІТНИЦЯ І  ЧИМ ВОНА 
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ

Якщо в дитини на шиї й у пахових складочках з'являються 
дрібні червоні цятки — це пітниця. Найчастіше вона 
з'являється у результаті перегрівання й недостатнього до
тримання правил гігієни. Якщо не звернути на пітницю уваги,

Якщо в дитини на шиї й у па
хових складочках з'являються 
дрібні червоні цятки — 
це пітниця.

Аби дитина не потіла, 
її не слід перегрівати.
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поступово вона може «захоплювати» все більшу поверхню. 
Шкіра червоніє й стає уразливою для мікробів, перетворюю
чись на попрілості.

Попрілості розташовуються в тих самих місцях, що й пітни- 
ця, але частіше — в зоні сідниць, у пахових складках і на внут
рішній поверхні стегон. Вони можуть «розростатися» з пітнич- 
них висипань або утворюватися первинно через недостатній 
догляд. Найчастіше попрілості з'являються через подразнення 
шкіри, спричинене впливом сечі й калу. Спочатку попрілість 
виглядає як почервоніння ділянки шкіри, а якщо заходів щодо 
боротьби з нею не вжито, уражені ділянки починають мокну
ти, запалюватися, і навіть укриватися виразками.

Пітниці й попрілостей легше уникнути, ніж лікувати, що, 
втім, можна стверджувати щодо будь-якої хвороби.

Аби дитина не потіла, її не слід перегрівати. Для цього слід 
дотримуватися температурного режиму в приміщенні й не за
надто кутати маля, одягаючи на прогулянку.

З попрілостями така сама ситуація — після кожного випо
рожнення кишечника й сечовипускання дитину треба не «про
мокати» вологими серветками, а підмивати.

Основні принципи боротьби з пітницею й попрілостями по
лягають у наступному: якщо шкіра у ділянці попрілостей — во
лога, її слід обробити дитячою присипкою, якщо ж вона суха 
й облуплюється, то її потрібно змазати стерильною соняшни
ковою або маслиновою олією.

ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ ПРОБЛЕМИ 
З МОЛОЧНИМИ ЗАЛОЗАМИ 
І ЯК БОРОТИСЯ З ЦИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Проблема перша — незручна для дитини форма сосків. 
Якщо соски плоскі або утягнені, то це дуже ускладнює грудне 
годування, особливо тоді, коли дитина легко збудлива. Якщо 
малюк шукає й не може знайти сосок, то сердито кричить — 
і відкидає голівку назад.

Взагалі у попередньому розділі вже було описано прийоми 
з виправлення форми сосків і, якщо ви уважно прочитали ці ре
комендації, то, сподіваємося, змогли дещо виправити їх. Якщо 
ж ця книга потрапила вам до рук вже після пологів, а іншу лі
тературу, де описано ці прийоми, ви не читали, то спробуйте 
прикладати дитину до грудей відразу, лишень вона прокинеть
ся. А до цього спробуйте м'якими, ласкавими рухами трохи

Основні принципи боротьби 
з пітницею й попрілостями 
полягають у наступному: 
якщо шкіра у ділянці по
прілостей — волога, її слід 
обробити дитячою присип
кою, якщо ж вона суха й об
луплюється, то її потрібно 
змазати стерильною 
соняшниковою або 
маслиновою олією.
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«пом'яти» свій сосок. Можливо, він дещо затвердіє — й ста
не більш опуклим, а дитина, прокинувшись, зможе захопити 
його губками. Якщо цей прийом ні до чого не привів, то вам 
нічого не залишається, як вдатися до допомоги спеціальних 
силіконових або пластикових накладок. Нехай дитина на по
чатку кожного годування посмокче через накладку протягом 
2-3 хвилин. Після цього, коли соски дещо витягнуться, спро
буйте дати їй груди без накладки. Перед цим спробуйте вида
вити із соска кілька крапель молока. Тоді сосок стане ще більш 
пружним, а навколососковий кругляк — м'якшим, і дитині буде 
легше його стискати.

Проблема друга — тріщини сосків. Вони можуть виникну
ти через неправильне положення дитини під час годування, 
через надлишкову вологість, через тертя сосків об білизну. 
Найчастіше тріщина з'являється на початку годування. Жінка 
звично обробляє груди перед годівлею, все протікає, як за
звичай, — і, раптом на перших хвилинах смоктання сосок стає 
різко болючим.

Якщо в одному із сосків з'явилася тріщинка (часто це відбу
вається), то ушкоджену молочну залозу слід зціджувати руками 
двічі-тричі на добу. А поки тріщина загоїться, дитину годують 
другою молочною залозою. Якщо тріщина загоїлася, то до цієї 
груді можна прикласти дитину на дуже короткий час — хви
лини зо три, якщо, звісно, це не викликає болісних відчуттів. 
Якщо все гаразд, то можна поступово збільшувати тривалість 
годування цією молочною залозою — спочатку до 5, потім — 
до 10 (і так далі) хвилин. Якщо тріщина знову з'явилася, вся 
процедура повторюється.

Інший спосіб лікування тріщин — використання накладок 
при годівлі грудьми. Цей метод менш ефективний, тому що со
ски не повністю відпочивають, а через накладку дитина одер
жує менше молока.

Проблема тр е тя  — набрякання молочної залози. Причи
нами набрякання є переповнені молочні протоки, розташо
вані під навколососковим кругляком. Він стає твердим — і ди
тина не може повністю взяти його до рота й стиснути яснами. 
Це призводить до того, що дитина захоплює тільки сосок і жує 
його, через це сосок починає боліти й на ньому утворюють
ся тріщини. Якщо ви відчуваєте, що навколососковий кругляк 
затвердів, його потрібно пом'яти й видавити трохи молока. 
Це потрібно робити (зціджувати молоко) протягом 2-5 хв. для 
кожної груді. Потім стиснути навколососковий кругляк й увес
ти його в рот дитини, щоб допомогти їй почати смоктати. Іноді
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набрякає вся молочна залоза. Вона стає дуже твердою, ство
рює дискомфорт для жінки. Найчастіше це швидко минає, але 
іноді вона може набрякати настільки інтенсивно, що починає 
боліти. При цьому вона затвердіває. Щоб вирішити цю про
блему, слід скористатися молоковідсосом. Якщо й це не допо
могло, то надалі в молочній залозі починають утворюватися 
гнійники, а шкіра молочної залози червоніє і стає гарячою 
на дотик. Таким чином починається м асти т, лікувати який 
може вже тільки лікар.

Проблема четверта  — мастит — запалення молочної за
лози. Найчастіше він виникає на 2-4-й тиждень після пологів. 
У початковій стадії, описаній вище, формується запалення. Пос
тупово стан жінки погіршується, у молочній залозі з'являються 
болісні ущільнення, може підвищуватися температура. Пізніше 
ущільнення стає досить виразним, температура досягає 38-39 °С, 
наростають явища загальної інтоксикації: головний біль, приско
рене серцебиття, іноді — ядуха. Це стадія гнійного маститу.

На початкових стадіях мастит дуже схожий на лактостаз — 
застій молока без приєднання інфекції. Симптоми обох захво
рювань однакові. Якщо не ліквідувати лактостаз, то інфекція, 
що приєдналася, може перетворити його на гнійний мастит.

На початковому етапі головне — забезпечення евакуації 
молока. Цього можна досягти більш частим прикладанням ди
тини до грудей.

Інший метод — народний. Можна робити капустяні об
гортання грудей. Візьміть добре вимитий капустяний листок, 
розімніть його й покладіть у бюстгальтер так, щоб листок охо
пив всі груди, але при цьому не доторкався до соска. Якщо 
у такий спосіб досягти поліпшення не вдалося — звертайтеся 
до лікаря. У цьому випадку потрібна антибактеріальна терапія. 
Але гадаємо, що до цього доводити не варто. Тому, лишень 
у вас виникла одна з вищезазначених проблем, не намагайтеся 
вирішувати її самостійно, а йдіть на прийом до лікаря.

ЧОМУ ДЕКОТРІ ДГГИ НАРОДЖУЮТЬСЯ 
РАНІШЕ СТРОКУ Й ЧИМ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ

Передчасними пологами називаються пологи, які наста
ли після 28 і до 39 тижнів вагітності, а недоношеним вва
жається плід, який народився з масою понад 1 кг і зростом 
понад 35 см, який, однак, є життєздатним. Чим ближче до 
кінця вагітності відбуваються передчасні пологи, тим більш

С^ісмо/! І

Проблема перша — незручна 
для дитини форма сосків.

Проблема друга — тріщини 
сосків.

Проблема третя — набрякан
ня молочної залози.

Проблема четверта — мас
тит — запалення молочної 
залози.

Лишень у вас виникла одна 
з вищезазначених проблем, 
не намагайтеся вирішувати 
її самослйно, а йдіть 
на прийом до лікаря.

Щ М О/ІЇО ЗЬО/М/Ои! ^
Передчасними пологами 
називаються пологи, які на
стали після 28 і до 39 тижнів 
вагітності, а недоношеним вва
жається плід, який народився 
з масою понад 1 кг і зростом 
понад 35 см, який, однак, 
є життєздатним.
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І  Я^@ола!

У дитини, яка народилася 
недоношеною, є певні особ
ливості.
• По-перше, недоношений 
малюк не досяг того ступеня 
зрілості, який притаманний 
вчасно народженим дітям.

• По-друге, в організмі недо
ношеного маляти не виста
чає певних мікроелементів 
(магнію, фосфору).

життєздатною є недоношена дитина. Передчасні пологи мо
жуть спричинити інфантилізм, інтоксикації, перенесені жін
кою, несумісність крові матері й плода за резус-фактором 
або іншим, груповим фактором крові. Мають значення по
рушення функцій залоз внутрішньої секреції й нервової сис
теми у вагітної. Досить часто передчасні пологи виникають 
при багатоплідній вагітності, при неправильному положенні 
плода. Мають значення й деякі інші причини. До провоку
ючих факторів належать травми і негативні емоції, які, за 
наявності вищезазначених причин, сприяють настанню пе
редчасних пологів.

Передчасні пологи мають певні особливості. Наприклад, 
при них частіше виникає недостатність пологової діяльності, 
частіше відбувається передчасне витікання навколоплідних 
вод, вони частіше тривають довше, ніж звичайні пологи. Перед
часні пологи частіше ускладнюються кровотечами протягом 
післяпологового періоду. При передчасних пологах частіше 
зустрічаються асфіксії й травми плода.

Останнім часом випадки передчасних пологів почастішали. 
Це пов'язують, з одного боку, з несприятливою екологічною 
ситуацією, з іншого боку, — зі змінами стану здоров'я жінок 
у гірший бік. Але якщо раніше народження недоношеної ди
тини було майже рівносильно смертному вироку, то зараз ди
тячі лікарі вміють виходжувати таких дітей. І хоча це — дуже 
складна й копітка справа, що вимагає чималих зусиль і коштів, 
але іноді вдається виходжувати навіть дітей, які народилися 
з масою менше, ніж 1 кілограм. Звісно, багато в чому резуль
тат такої вагітності й пологів залежить від здатності недоно
шеного маляти до адаптації у зовнішньому середовищі: здат
ності до смоктання, здатності до утримання температури тіла, 
здатності до самостійного дихання. На останній здатності слід 
зупинитися більш докладно. Справа в тому, що в легенях утво
рюється спеціальна речовина — сурфактант, що перешкоджає 
їхньому спаданню. Якщо ж її кількості недостатньо, то в ди
тини розвивається синдром дихальних розладів (СДР), через 
який найчастіше й помирають недоношені діти. Тому відразу 
після народження недоношеної дитини їй уводять цю речови
ну, щоб запобігти розвитку СДР.

У дитини, яка народилася недоношеною, є певні особли
вості, що відрізняють її від інших дітей. По-перше, недоноше
ний малюк не досяг того ступеня зрілості, який притаманний 
вчасно народженим дітям. У зв'язку із цим його м'язовий то
нус не такий, як у звичайних немовлят (у них переважає тонус
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згиначів, а у недоношених тонус згиначів і розгиначів — непо
стійний). Тому такі діти чимдуж розмахують ручками й ніжками, 
що особливо заважає їм у період засинання. Отже, незважаючи 
на рекомендації вільного сповивання немовлят, недоношених 
слід сповивати таким чином, щоб забезпечити їм позу «емб
ріона», тобто зігнуту позицію зі зведеними до тулуба ручками 
й ніжками.

По-друге, в організмі недоношеного маляти не вистачає 
певних мікроелементів (магнію, фосфору). Тому таку дитину 
має більш уважно й часто оглядати фахівець. Можливо, малю
ку необхідно призначити певні препарати для прискорення 
відновлення м'язового тонусу й нормалізації діяльності не
рвової системи.

У недоношених дітей м'якші кістки (це пов'язано із браком 
кальцію й фосфору), тому слід стежити за тим, щоб дитина, пе
ребуваючи в ліжечку, не знаходилася постійно в однаковому 
положенні. Інакше в неї можуть розвинутися деформації че
репа. При цьому слід повертати голівку малюка то в один, то 
в інший бік. А якщо потрібно надати голові серединне поло
ження, то з пелюшки можна скрутити валик і покласти його 
«колечком» під голову дитини.

Зазвичай недоношені діти, при відповідному догляді й ліку
ванні (якщо воно необхідне), швидко наздоганяють своїх одно
літків і надалі нічим не відрізняються від них ні у фізичному, ні 
в інтелектуальному плані. Наприклад, Моцарт народився не
доношеним, але це ніяк не позначилося на ньому, окрім його 
геніальності.

з мати,! ^

Недоношені діти, при від
повідному догляді й лікуван
ні (якщо воно необхідне), 
швидко наздоганяють своїх 
однолітків і надалі нічим 
не відрізняються від них ні 
у фізичному, ні в інтелекту
альному плані.
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Щ О ВМІЄ МАЛЯ ДО К ІН Ц Я  П ЕРШ О ГО  
М ІСЯЦЯ ж и ття

У дитини до кінця першого місяця життя вже добре відре
гульовані процеси кровообігу, дихання, травлення. Малюк має 
цілий набір рефлексів: смоктальний, захисний, орієнтувальний, 
хапальний і деякі інші.

Рухи дитини — поки хаотичні, імпульсивні й неконтрольо- 
вані. Але чим більше ви дозволятимете їй вільно рухатися, 
тим краще для розвитку рухових й інтелектуальних навичок 
дитини.

До кінця першого місяця дитина досить добре бачить 
яскраві й великі предмети, може стежити поглядом за тим, що 
рухається, хоча сфокусувати обоє оченят на одному предметі 
вона ще не вміє.

Дитина добре розрізняє звуки за тоном і тембром. Вона 
здатна розрізняти голоси батьків, відрізняючи їх від голосів 
інших людей.

У малюка досить добре розвинений нюх, і він розрізняє за 
запахом, коли до нього підходить мама.

Смакові рецептори так само розвинені — й поступово у ди
тини сформовуються смакові переваги.

До кінця першого місяця у дитини вже розвинений дотик. 
Малюку дуже подобається, коли його гладять по спинці, руч
ках, ніжках. Йому вже подобається масаж.

Про мовлення в цьому віці говорити не доводиться, але ди
тина вже розуміє інтонації дорослих. Дослідниками встанов
лено, що для розвитку мозку дитини дуже важливий ранній 
досвід. Тому, коли ви займаєтеся з дитиною — купаєте, гуляє
те, годуєте, сповиваєте — розмовляйте з нею. Якщо ви хоче
те, щоб ваша дитина була поліглотом, то розмовляйте з нею 
різними мовами. Причому необхідно, щоб кожний з дорослих 
говорив з нею різною мовою. Припустімо, мама — російською, 
татко — українською, бабуся — англійською, дідусь — фран
цузькою. З перших днів слід зробити так, щоб навколишній світ 
був цікавим для дитини. Із цією метою ви можете повісити над 
її ліжечком рухливі й «звучні» предмети (які під час руху вида
ють приємні неголосні звуки) — металеві трубочки, що дзве
нять і крутяться, іграшки-мобили, каруселі з різнобарвними 
іграшками й звучною при обертанні музикою. Ці предмети ма
ють знаходитися досить близько від дитини. З огляду на те, що 
малюк хаотично перебирає ручками й ніжками, він зможе до
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них доторкнутися. У результаті він досить швидко осягне, що 
його дотики до предмета пов'язані з появою приємного дзень
коту або мелодії. Це значно прискорить розвиток дитини.

Наприкінці першого місяця життя дитина має вміти: трима
ти голівку; стежити за предметами, що рухаються; реагувати на 
всі відчуття; активно смоктати; «розуміти» вираз обличчя й тон 
дорослих; «гукати» й «гулити».

Дитина наприкінці першого місяця життя спить близько 
20 год на добу, а нетривалі періоди «пильнування» непомітно 
переходять у сон. Вже в цьому віці можна зрозуміти, «жайво
ронок» ваша дитина чи «сова».

Як і дорослі, діти-«жайворонки» рано прокидаються й рано 
засинають, а дітей-«сов» не слід будити рано вранці. Вони про
кидаються пізніше, але й «гуляють» допізна.

ЯА)0Ю0/§О ЗЮО/ІИ/Си! ^

Наприкінці першого міся
ця життя дитина має вміти: 
тримати голівку; стежити за 
предметами, що рухаються; 
реагувати на всі відчуття; 
активно смоктати; «розуміти» 
вираз обличчя й тон 
дорослих; «гукати» 
й «гулити».
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РОЗДІЛ V 
ДИТИНА ВІД одного 
ДО ТРЬОХ МІСЯЦІВ

ЯКІ ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ У ЦЬОМУ ВІЦІ 
Й ЩО МАЄ ВМГГИ ДИТИНА

Маса дитини має збільшуватися на 750-900 г щомісяця, 
а зріст збільшується щомісяця на 2 см. Але якщо ваша дитина 
трохи «поступається» цим середнім показникам, не слід особ
ливо хвилюватися. Якщо вона весела, не сумує, у неї нормаль
ні випорожнення й взагалі вона не справляє враження хворої, 
то нічого страшного не відбувається.

Шкіра дитини перших місяців життя — ніжно-рожева (якщо, 
звісно, малюк — не негр), оксамитова. Вже є добре розвинений 
підшкірно-жировий шар, завдяки якому на шкірі добре помітні 
шкірні складки, що настільки розчулюють дорослих.

Особливо добре контурують складки на сідничках і стегнах. 
Якщо ви помітите асиметрію складок (на одному стегні вони ниж
чі, ніж на іншому), то вам потрібна консультація ортопеда. Мож
ливо, у вашої дитини вроджений вивих тазостегнового суглоба. 
За станом шкіри можна судити про стан здоров'я дитини: якщо 
шкіра стає надто вологою — це сигнал: дитину слід показати лі
кареві. Судинні цятки, про які ви вже знаєте, до двох-трьох мі
сяців поступово бліднуть і незабаром зникають. Якщо ж пляма 
не зникає, то це гемангіома — судинна пухлина. Визначитися зі 
ступенем її небезпечності для дитини може тільки хірург.

ОА}і/к,о/(іо зно/ша,! ^

Маса дитини має збільшува
тися на 750-900 г щомісяця, 
а зріст збільшується щомісяця 
на 2 см.

У два-три місяці починає 
мінятися волосяний покрив 
на голові й гілі.

Починаючи із двомісячного 
віку, у дитини підсилюється 
больова чутливість. Малюк 
починає більш гостро реагу
вати на дискомфорт, 
наприклад — 
на мокрі пелюшки.
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Розділ 5

^  ЗЮО/ЬьСо!

До тримісячного віку дитина 
контролює поглядом предме
ти, що рухаються й знаходять
ся у її полі зору.

Дво-тримісячна дитина вже 
здатна виражати своє став
лення до приємних і непри
ємних запахів.

У тримісячному віці дитина, 
якщо не спить, то постійно 
в русі.

У положенні на животі малюк 
уже досить добре утримує 
голову протягом декількох 
секунд.

У два-три місяці починає мінятися волосяний покрив на 
голові й тілі. Якщо у дитини на плечах при народженні було 
пушкове волосся, воно до цього часу випаде, але іноді, при 
певних захворюваннях, воно може зберігатися. Чорне (зазви
чай) пухнасте волосся, що є у дітей на голівці при народженні, 
поступово змінюється справжнім — цибулинним — і може змі
нити свій колір (було чорним, стало білим). Воно може витира
тися, утворюючи залисини. Це може бути пов'язано з тим, що 
дитина постійно лежить в одному положенні — на спині або на 
боці. Але водночас облисіння може бути симптомом початку 
захворювання — рахіту.

Іноді у дітей відсутній в організмі пігмент — меланін. Це — 
альбінізм. Його складно назвати захворюванням, оскільки, 
зазвичай, стан дітей при цьому не порушений. Хоча при ви
раженому альбінізмі, коли пігменту немає навіть у райдужній 
оболонці (зазвичай у альбіносів — блакитні очі, але в цьому 
випадку вони будуть червоними), у дитини є світлобоязнь і пе
ребування на яскравому світлі може пошкодити сітківку ока. 
Крім того, шкіра альбіносів дуже чутлива до сонячного світла, 
тому засмагати вони не повинні, а лікар-дерматолог порадить 
вам, якими захисними кремами слід буде користуватися.

Взагалі необхідно пам'ятати, що шкіра й нервова система 
розвивалися з одного зародкового листка — й тому всі зміни 
на шкірі повинні розглядати й дерматолог, і невропатолог.

Сподіваємося, ви пам'ятаєте, що немовлята й діти першо
го місяця життя небайдужі до дотиків. Якщо доторкнутися до 
повік малюка — він заплющує оченята, до долоньки — стискає 
кулачок. При подразненні слизової оболонки носа маля мор
щиться й смикає ручками й ніжками. У віці 2-3 місяців у цих 
реакціях з'являється щось нове. Доторкніться до війок малю
ка — і він не тільки заплющить оченята, але й потягнеться до 
них ручкою, буде терти їх. Схожі реакції можна викликати, тор
каючись обличчя, вух. Це — так звана «реакція шкірного зосе
редження». Починаючи із чотирьох місяців, її можна виклика
ти, доторкаючись до живота, долонь.

Починаючи із двомісячного віку, у дитини підсилюється бо
льова чутливість. Малюк починає більш гостро реагувати на 
дискомфорт, наприклад — на мокрі пелюшки. У міру розвитку 
дитини час від моменту настання больового подразнення до 
реакції на нього поступово коротшає, а її поводження й міміка 
стають більш різноманітними. Якщо реакції на больові й так
тильні подразники відсутні, то це може бути симптомом ура
ження спинного або головного мозку.
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До тримісячного віку дитина контролює поглядом предме
ти, що рухаються й знаходяться у її полі зору.

Якщо немовля реагує на всі запахи практично однаково, 
то дво-тримісячна дитина вже здатна виражати своє ставлен
ня до приємних і неприємних запахів. На перші малюк реагує 
завмиранням, пожвавленням і навіть посмішкою, а на другі — 
гримасою невдоволення і чханням.

Ви вже знаєте, що навіть немовля реагує на смакові по
дразники. Поступово ця здатність удосконалюється, і дитина 
починає розрізняти найтонші смакові відмінності. Якщо у дити
ни є порушення смаку, пов'язане з ураженням центральної не
рвової системи, то вона не отримує задоволення від їжі, погано 
їсть, а це, у свою чергу, може сприяти розвитку гіпотрофії.

Оскільки у дитини існує яскраво виражений інтерес до голо
сів дорослих, не дивно, що її власні звуки, зазвичай, виникають 
при спілкуванні з іншими людьми: коли дорослі тримають її на 
руках або граються із нею. Приблизно з півтора місяців дитина 
починає реагувати, якщо ви посміхаєтеся їй або розмовляєте 
із нею: вона посміхнеться, почне ворушити ніжками й ручками 
і всім своїм виглядом показуватиме вам, що вона задоволена. 
У два місяці малюк додає до посмішки певні звуки «від себе» 
і час від часу видає мелодійне «щебетання». Трохи пізніше він 
починає відокремлювати посмішку від «розмови». Тепер маля 
посміхатиметься вам у відповідь на вашу посмішку. Причому ті 
діти, з якими батьки розмовляють більше, — «балакучіші», ніж 
ті, з якими «спілкуються» менше.

Чим більше слів чує і сприймає дитина при спілкуванні з до
рослими, тим більше буде «практикуватися», перебуваючи в лі
жечку на самоті. Дитина починає використовувати свій голос як 
спосіб взаємодії з батьками. Якщо ви розмовляєте з малюком, він 
чекає, коли ви завершите, й лише потім намагається «відповіс
ти» вам, а «відповівши», чекає вашої реакції на свої «зауваження». 
Згідно із даними досліджень, діти, які полюбляють «поговорити», 
зазвичай, поводяться спокійніше, залишаючись на самоті.

Важливе завдання батьків — підтримувати спілкування з ди
тиною, оскільки це стимулюватиме розвиток мовлення. Тому 
обов'язково слід розмовляти з дитиною, показувати їй книжки- 
картинки, називати предмети, намальовані там, і пояснювати, 
що з цими предметами коїться.

У півтора місяця більшість дітей уже досить добре управляє 
м'язами шиї, щоб тримати голову прямо, але якщо ви тримаєте 
малюка на руках — і нахилилися, то його голова «падає» убік 
нахилу. Проте до 2,5-3 місяців м'язи шиї зміцняться настільки,

Чим більше слів чує і сприй
має дитина при спілкуванні 
з дорослими, тим більше буде 
«практикуватися», перебуваю
чи в ліжечку на самогі.

Слід розмовляти з дитиною, 
показувати їй книжки-кар- 
тинки, називати предмети, на
мальовані там, і пояснювати, 
що з цими предметами 
коїться.
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що голова триматиметься рівно й дитина зможе управляти 
нею. Оскільки збільшується вага дитини, голова — вже не най
важча частина її тіла. І тому підтримувати голівку дитини слід 
тільки тоді, коли ви берете її з ліжечка або робите який-небудь 
інший різкий рух.

До трьох місяців малюк починає міняти пози, вже не ле
жить у «скрученій позі ембріона», учиться лежати на спині, 
при цьому руки й ноги вільно рухаються в суглобах. Він пере
вертає голову з боку убік. При підтягуванні його за руки й пе
рекладанні в сидяче положення малюк піднімає голову разом 
з тілом і не дає їй упасти назад.

У тримісячному віці дитина, якщо не спить, то постійно 
в русі. Вона перебирає руками й ногами, причому ноги роб
лять рухи, що нагадують їзду на велосипеді. А руки, які то 
з'являються в її полі зору, то зникають, стають чи не найго
ловнішими її іграшками.

У положенні на животі малюк уже досить добре утримує го
лову протягом декількох секунд. А лишень він навчиться цьо
го, зможе утримувати частину тіла за допомогою рук, — так, 
що при упорі на лікті не тільки голова, але й плечі відривають
ся від підстилки.

Уже у віці двох місяців дитина здатна сама перевертатися 
на спину. А до трьох місяців вона вже може настільки актив
но крутитися в ліжечку, що починає битися головою об ґрати 
ліжечка. А зручний і безпечний раніше сповивальний столик 
стає настільки небезпечним, що ви навіть і не думайте залиша
ти на ньому дитину на самоті.

Тому у три місяці дитину вже не слід сповивати (якщо ви 
робили це раніше). Туго сповита і вкладена обличчям до стіни, 
вона не зможе ані перебирати ногами й руками, ані спостері
гати за тим, що відбувається навколо. Дитині буде незручно 
і надзвичайно нудно. Не кривдіть маля!

як і  чим грати з дитиною
В ЦЬОМУ ВІЦІ

Гра — це процес пізнання, навчання, закріплення того, 
чому дитина навчилася. Граючи, діти пізнають навколишній 
світ. До гри включається все, що сприяє розвитку фізичних 
здібностей дитини, органів чуття, мислення, розуму. Тож гра, 
без сумніву, має бути веселою, захопливою (інакше дитина 
припинить грати). Але, незважаючи на те, що для дитини все,
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що ви робите (навіть коли сповиваєте чи переодягаєте), — це 
гра, насправді ви займаєтеся дуже важливою справою — ви 
навчаєте малюка, навіть коли граєте з ним. Іграшки для ньо
го — такий самий цінний навчальний посібник, як справжні 
шкільні підручники. Тому дуже важливо проводити з дитиною 
такі ігри, котрі найбільш підходять їй за рівнем розвитку.

Як і старшим дітям, немовлятам подобається гратися в різні 
ігри — в залежності від настрою. Граючи з малюком, враховуй
те швидкість його реакції— вона набагато повільніша за вашу. 
Наприклад, ви щось сказали йому, зачекали відповідної реакції 
лише декілька секунд — і почали нову дію або говорите щось 
інше. Не дочекавшись відповіді, ви позбавили його можливості 
дати її. Тому ніколи не поспішайте, інакше його «відповідь» ні
коли не спрацює. Якщо ви простягли іграшку, щоб дитина взя
ла її, але не дочекались цього і поклали її дитині в ручку — ви 
завадили дитині проявити себе. Не поспішайте! Дайте малюку 
час самому взяти іграшку. Якщо ви, йдучи повз ліжечко дитини, 
посміхнулися їй або помахали рукою, не поспішайте відверта
тися. Адже якщо ви відвернетеся, то малюк посміхнеться (або 
ні) вашій спині — і не зможе взяти участі у цій грі.

Обираючи ту чи іншу гру (або іграшку), ви маєте врахову
вати схильності вашої дитини. Дещо зазираючи вперед щодо 
віку, можна навести такий приклад: для п'яти-шестимісячного 
малюка підкидання його вгору — найбільше щастя й задово
лення, і коли ви, заморившись, опускаєте його в ліжечко, він 
з незадоволеним виразом обличчя тягне до вас ручки: «Ще!», 
а інше опецькувате маля того ж віку злякано чіплятиметься 
рученятами за ваш одяг — і від переляку може навіть сказати 
перше слово, але не «мама», і не «тато», а «ні!».

Якщо вашій дитині не подобаються голосні звуки, то не да
вайте їй гумові іграшки, які видають голосні звуки (чи заклейте 
дірку пластирем), або дзенькотливі брязкальця.

До двох-трьох місяців більшість дітей з превеликим задо
воленням грають, коли роздягнені. Справа в тому, що в цей 
період дитина опановує нові для неї рухи, повороти, перево
роти зі спини на живіт тощо, і одяг перешкоджає її і так не
вправним рухам.

Проте ви маєте пам'ятати, що дитині під час подібних ігор 
не повинна загрожувати небезпека падіння. Тому ідеальнішого 
місця для гри в цьому віці, ніж ковдра, розстелена на підлозі 
(якщо немає протягів), або середина дивана чи ліжечка, немає. 
Але якщо дитина лежить на підлозі, — нехай перевертається 
і крутиться скільки завгодно. Ви навіть можете залишити модну

^Ршомшуа/^Ьї/

Зручний і безпечний раніше 
сповивальний столик стає 
настільки небезпечним, що ви 
навіть і не думайте залишати 
на ньому дитину на самоті.

Граючи, діти пізнають 
навколишній світ. До гри 
включається все, що сприяє 
розвитку фізичних здібностей 
дитини, органів чуття, мис
лення, розуму.

В цьому віці найкраща іграшка 
для вашого малюка — це ви. 
Ваша любов, ваша увага, ваша 
допомога — це краща 
гра для малюка.
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Розділ 5

Якщо дитина знаходиться 
на штучному вигодовуванні, 
то годувати її потрібно 6 разів 
на добу з 3,5 годинним інтер
валом вдень і шестигодинною 
перервою вночі. З моменту 
введення прикорму малюк 
переводиться на п'ятиразове 
харчування через 4 години 
з восьмигодинною перервою 
вночі.

Малюку обов'язково слід 
давати воду!

на декілька хвилин. А ось щодо дивана — складніше. Якщо вам 
необхідно відлучитися, а саджати дитину в ліжечко не хочеть
ся, скрутіть з другої ковдри валик і покладіть його так, щоб 
дитина, навіть якщо вона навчилася перевертатися, не змогла 
через нього «перелізти».

Що стосується іграшок, то в цьому віці найкраща іграш
ка — це ви. Ваше тіло — ідеальний гімнастичний прилад, 
котрий, окрім того, допомагає проробляти дитині таке, чого 
сама б вона ніколи не зробила. Ваш голос і обличчя викли
кають у дитини захват, вона захоплено спостерігає за вами; 
все, що ви робите, всі речі, котрими ви користуєтеся, — усе 
це її захоплює. Ваша любов, ваша увага, ваша допомога — це 
краща гра для малюка.

Але поступово дитина хоче дізнатися все більше про ото
чуючі його речі. Для гри вже потрібні певні предмети. Іграшки 
для цього віку роблять такими, щоб вони були безпечними, 
різнокольоровими, різними за формою і вагою. Після того 
як дитина усебічно дослідила іграшку, вона готова зайнятися 
новою, тому слід урізноманітнити її ігри, чергуючи іграшки 
з предметами домашнього побуту (адже дитину більше ціка
вить не процес гри, а сама можливість взяти в руку новий 
предмет, дослідити, взяти в рот), особливо, якщо вона виявила 
до якогось предмета інтерес. І не важливо, для чого призначе
не те, що ви дали малюкові. Адже він однаково не зможе вико
ристовувати це за призначенням. Для нього головне — колір, 
форма, зручність захвату. Головне, щоб цей предмет був без
печний для дитини. Адже якщо те, що ви їй дали, буде дуже 
крихким, то воно може поламатися, а гострим уламком дитина 
може поранитися. Предмет повинен бути не дуже маленьким, 
оскільки дитина обов'язково досліджуватиме його «на смак», 
отже, може проковтнути або подавитися ним.

ЯКИМ МАЄ БУТИ ХАРЧУВАННЯ У ВІЦІ 
ВІД ОДНОГО МІСЯЦЯ ДО ТРЬОХ

Якщо дитина знаходиться на штучному вигодовуванні, то го
дувати її потрібно б разів на добу з 3,5 годинним інтервалом 
вдень і шестигодинною перервою вночі. З моменту введення 
прикорму малюк переводиться на п'ятиразове харчування че
рез 4 години з восьмигодинною перервою вночі.

Якщо ж дитина знаходиться на грудному вигодовуван
ні, то режим годівель ви підбираєте індивідуально, так само,
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як робили це у віці одного місяця. Грудне вигодовування на
лежить до так званого «раціонального харчування». Останні 
дослідження довели, що протягом перших 3-4 місяців дити
на має обов'язково отримувати материнське молоко. І не ре
комендується раннє введення до раціону харчування соків 
і пюре. Річ у тім, що у декотрих дітей при введенні цих продук
тів до раціону спостерігаються порушення травлення (близько 
ЗО % випадків) й алергічні реакції (близько 40 %). Оскільки про 
допоювання водою ми вже говорили в попередньому розділі, 
повторюватися не будемо. Воду слід давати обов'язково!

Якщо материнське молоко не зовсім повноцінне (навесні 
і взимку через відсутність свіжих ягід, фруктів, овочів у мате
ринському молоці зменшується кількість вітамінів і декотрих 
мікроелементів) або малюк не зростає у вазі, або у нього є оз
наки рахіту, анемії, або він знаходиться на штучному або зміша
ному вигодовуванні, тоді допускається введення соків і пюре, 
але, бажано, не раніше ніж з 3,5 місяців.

І соки, і пюре слід вводити дуже обережно, починаючи 
із зовсім маленьких об'ємів (соки — з 1-2 крапель, пюре — 
з об'єму, який поміщається на кінчику чайної ложки). При цьо
му потрібно дивитися на реакцію дитини — подобається чи 
не подобається на смак нова їжа. Але вам має бути відомо, 
що смак введених продуктів має бути або солодким, або кис- 
ло-солодким (але таки більше солодким, ніж кислим). Якщо 
соки занадто концентровані, то їх потрібно розчиняти охолод
женою кип'яченою водою. Після того як ви дійшли висновку, 
що сік «пішов», тобто у дитини немає ніяких побічних ефектів 
(проносу, алергії), ви через 3-5 днів можете давати вже не- 
розведений сік.

Починати краще за все з яблучного соку. До кінця місяця ви 
доводите загальну кількість соку до 20-30 мл (4-6 ч. ложок), 
розпочавши з декількох крапель. Соки потрібно давати дитині 
в кінці годування, як доповнення до їжі. їх не можна викорис
товувати як заміну води для вгамування спраги. Нові соки слід 
вводити лише після того, як дитина вже звикла до поперед
нього. Але починати давати сік потрібно так само, як і перший, 
тобто по 2-3 краплі, збільшуючи порцію поступово.

Різні соки (овочеві і фруктові) не можна змішувати поміж 
собою. Якщо вам не подобається ціна або якість готових соків, 
можете приготувати їх самостійно, потерши яблуко на терці 
і вичавивши із цього пюре сік, або скористатися соковижимал
кою. Але при цьому ви маєте строго дотримуватися чистоти 
(і руки, і фрукти слід ретельно вимити) і бути впевненими в по-

І соки, і пюре слід вводити 
дуже обережно, починаючи 
із зовсім маленьких об'ємів 
(соки — з 1-2 крапель, 
пюре — з об'єму, який по
міщається на кінчику чайної 
ложки).

Конкретні рекомендації щодо 
харчування вашої дитини 
може дати лише ваш лікар, 
котрий спостерігає за нею 
із самого народження.
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Розділ 5

Рахіт — порушення фос
форно-кальцієвого обміну 
в результаті браку в організмі 
вітаміну Д. Рахіт виникає 
лише у дітей першого року 
життя.

Якщо дитина більше потіє, 
у неї на потилиці починають 
з'являтися «котушки» з волос
ся, а потім формується неве
лика лисина — це і є перші 
ознаки рахіту.

ходженні фруктів і овочів (а раптом вони сповнені нітратами 
або ще якою-небудь гидотою для прискорення їх росту).

При виборі соків потрібно враховувати стан здоров'я дити
ни. Якщо у неї нерегулярні випорожнення, то їй будуть корисні 
гранатовий, чорничний, вишневий соки, а також сік чорної 
смородини, котрі містять дубильні речовини і кріплять випо
рожнення. Якщо ж у дитини схильність до закрепів, то краще 
використовувати буряковий, сливовий і капустяний соки. Ви
ноградний сік дітям до шести місяців давати не можна, оскіль
ки він викликає здуття кишечника.

Можна давати дітям морквяний сік, але краще через день, 
оскільки при надлишковому надходженні каротину, який міс
титься у ньому, дитина може пожовтіти.

Більш конкретні рекомендації щодо харчування вашої ди
тини може дати лише ваш лікар, котрий спостерігає за нею із 
самого народження.

ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ Є У ДИТИНИ РАХІТ

Основна сутність рахіту як дитячого захворювання полягає 
в порушенні фосфорно-кальцієвого обміну в результаті браку 
в організмі вітаміну Д.

Рахіт виникає лише у дітей першого року життя. Якщо бути 
більш точними, то не лише нестача вітаміну Д може викликати 
рахіт. Захворювання нирок, печінки, брак декотрих інших віта
мінів також сприяють виникненню рахіту. Окрім цих факторів, 
до виникнення рахіту призводить недостатня кількість фосфору 
і кальцію, якщо їх надходження зовні знижено, якщо їх усмокту
вання в шлунково-кишковому тракті порушено. Особливо часто 
рахіт виникає у недоношених дітей. Діти північних широт страж
дають на рахіт значно частіше, ніж діти півдня. Це пов'язано 
з тим, що вітамін Д утворюється у шкірі під дією ультрафіолето
вих променів. Раніше опромінювання ультрафіолетовими лам
пами включали у схему лікування рахіту. Але зараз вже досте
менно відомо, що вплив ультрафіолету на організм — не такий 
безпечний, як здавалося. І якщо від сонячного ультрафіолету, 
за великим рахунком, нікуди не подінешся (засмагнути можна 
навіть у тіні, оскільки ультрафіолетові промені можуть відбива
тися від піску, стін будинків тощо), та й, завдяки озоновому шару 
атмосфери, найбільш небезпечні з них до Землі не доходять, 
то ультрафіолетове опромінювання за допомогою лампи забо
ронене як вагітним, так і дітям. Річ у тім, що канцерогенна дія
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ультрафіолету на шкіру — загальновідома. (Хоча модниці про
довжують відвідувати солярії — «краса вимагає жертв»).

Окрім того, перебування на сонці для малюків небезпечне ще 
й тим, що у маленьких дітей набагато швидше виникає зневод
нення, вони набагато частіше перегріваються, у них частіше, 
ніж у старших дітей, трапляються сонячний і тепловий удари.

Початкові симптоми рахіту більшість батьків не помічає. Якщо 
дитина більше потіє, у неї на потилиці починають з'являтися 
«котушки» з волосся, а потім формується невелика лисина — це 
і є перші ознаки рахіту. Якщо не розпочати лікування на цьому 
етапі, процес піде далі, знизиться тонус м'язів, стануть м'якшими 
кістки. Ви можете помітити, що у дитини, яка спить постійно на 
одному боці або на спині, з'являється деформація черепа, — він 
стає або приплющеним з одного боку, або потилиця стає плос
кою. Ще один симптом рахіту — дві маківки. У цій книзі немає 
рації перелічувати всі симптоми рахіту, починаючи з легкого 
і завершуючи тяжким ступенем розвитку захворювання. Автор 
орієнтує вас лише на початкову форму рахіту, котра для дітей 
середніх широт межує з нормою, але яку вже слід лікувати.

Основні заходи з лікування рахіту — це достатня (але не 
надмірна) інсоляція влітку, раціональне харчування, при 
котрому в організм дитини надходитиме достатня кількість ві
таміну Д, і проведення масажу та гімнастики, починаючи з дво- 
тримісячного віку. Більш тяжкі форми рахіту довірте лікувати 
спеціалістам.

ЧОМУ У ДИТИНИ СПЛЮЩУЄТЬСЯ 
ГОЛІВКА

Сплющування голівки не обов'язково є патологічним у цьо
му віці. Якщо дитина більше лежить на спині, потилична кіст
ка дещо сплющується, а якщо на боці, — стає більш опук
лою. Це відбувається через те, що кістки у немовлят ще м'які. 
Це сплющування з часом зникне.

Щоб сплющування було менш вираженим, потрібно частіше 
міняти положення голівки, повертаючи малюка то на один, то на 
другий бік. Щоправда, це рідко дає позитивний ефект, оскільки 
дитина віддає перевагу сну на одному боці. Якщо ж сплющування 
більш виражене з одного боку, слід вкласти дитину так, щоб вона 
прагнула повернути голову в інший бік. Цього можна досягти тим, 
що ви кладете дитину обличчям до стіни і вона, бажаючи бачити 
те, що відбувається навколо, сама повертає голівку в інший бік.

0̂ ((ОіґЬОі/1 І

Основні заходи з лікуван
ня рахіту — це достатня 
(але не надмірна) інсоляція 
влітку, раціональне харчуван
ня, при котрому в організм 
дитини надходитиме достатня 
кількість вітаміну Д, і прове
дення масажу та гімнастики, 
починаючи з дво-тримісяч- 
ного віку.

Фь&омтдщ Ьї,

Щоб сплющування було менш 
вираженим, потрібно часгіше 
міняти положення голівки, 
повертаючи малюка то на 
один, то на другий бік.
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Фш ом тдо/ф

Немає нобхідносгі створюва
ти неприродну тишу під час 
дитячого сну.

У немовлят ні пі ростуть дуже 
швидко, і якщо їх не зістри- 
гати вчасно, вони можуть 
ламатися і загинатися.

ЧИ СЛІД ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ 
ДИТИНІ ПІД ЧАС СНУ 
АБСОЛЮТНУ ТИШУ

Немає нобхідності створювати неприродну тишу під час 
дитячого сну. Малюк може і має спати за звичних домашніх 
умов. Це не означає, звісно, що під час сну у квартирі має 
«кричати» телевізор або радіоприймач, але й ходити нав
шпиньки теж не потрібно.

чи СЛІД 
СТРИГТИ НІГП

У немовлят нігті ростуть дуже швидко, і якщо їх не зістри- 
гати вчасно, вони можуть ламатися і загинатися. Окрім того, 
дитина може сама себе подряпати.

Стригти нігті слід так, щоб не завдати дитині болю. Тому 
зістригати їх необхідно, власне, не під пальчик, а залишаючи 
невеличке обрамлення. Інакше зістригання нігтів перетворить
ся для дитини на тортури, наступного разу вона почне ковер
зувати, лишень ви візьмете до рук ножиці.
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ДИТИНА КОСИТЬ ОЧЕНЯТА. 
ЩО ЦЕ —  КОСООКІСТЬ?

Ні, це не косоокість. Просто м'язи, які забезпечують рухи 
очей, ще не досконалі і не завжди працюють скоординовано. 
У міру їх удосконалення дитина припинить косити. Тому слід 
зачекати декілька місяців (до 8-9 місяців), і якщо косоокість не 
зникла, тоді слід звернутися до окуліста.

ЧОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ СТОЯТИ 
В ГОЛОВАХ У ди ти н и

Ніяких заборон щодо цього не існує. Просто загальновідомо, 
що зображення, яке передається переломлюваними середови
щами (рогівкою, кришталиком) на сітківку, — зворотне. Тобто ми 
бачимо усі предмети догори ногами (саме так, і ви — також). Але 
завдяки корі головного мозку це зворотне зображення у нас 
у мозку «перевертається з голови на ноги». У маленьких дітей це 
«перевертання» ще не сформувалося, ось чому й існує думка, що, 
стоячи в головах, ви гальмуєте цей процес. Насправді ви можете 
стояти в головах хоч 8, хоч 10 хвилин. Протягом останнього часу 
(близько 12 годин без сну) дитина бачить все, що має бачити.

Треба слідкувати до 8-9 мі
сяців, і якщо косоокість не 
зникла, тоді слід звернутися 
до окуліста.
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ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ЧУЄ ДИТИНА

У декотрих нетерплячих батьків іноді виникають побоюван
ня — чи не глуха їхня дитина? Це виникає тому, що вони хо
чуть від двомісячної дитини, щоб вона відгукувалася на їхній 
поклик. А маля, звісно, ще не вміє цього робити.

Щоб упевнитися, що дитина чує, можна голосно гепнути 
дверима, упустити недалеко від малюка на підлогу каструлю 
або зробити ще якусь подібну дурницю. Ви побачите, як ваша 
дитина здригнеться, а якщо спить, то прокинеться і, злякав
шись, заплаче. Хіба вам це потрібно?!

ЧИ СЛІД ПРАСУВАТИ ПЕЛЮШКИ

Якщо ви — прибічник вільного сповивання і дитина у вас 
одягнена у дитячі сорочечки й повзунки майже від самого на
родження, а пелюшками ви майже не користуєтеся, то і питан
ня відпадає само собою.

Якщо ж ви таки сповиваєте дитину, то краще їх прасувати 
хоча б з того боку, котрий торкатиметься шкіри дитини. По- 
перше, це знищить можливі складки, котрі давитимуть дитині, 
по-друге, прасуючи пелюшки, ви «добиваєте» ті мікроорганіз
ми, котрі залишилися на них після прання. А шкіра дитини до 
З місяців занадто ніжна і вразлива. На ній легко виникають 
попрілості, пітниця. А на ушкоджену шкіру можуть потрапити 
«недобиті» мікроби або гриби.

Але починаючи з тримісячного віку, пелюшки вже прасува
ти не обов'язково.

ЧИ ПОТРІБНО 
УМИВАТИ ДИТИНУ ВРАНЦІ

А ви вмиваєтеся вранці? Якщо ні, то, найімовірніше, не ви 
купили цю книгу.

Звісно! Потрібно обов'язково! По-перше, це — дотримання 
елементарних гігієнічних норм, по-друге, регулярне вмиван
ня — це частина виховного процесу, завдяки якому ваша ди
тина зможе вирости прибічником чистоти.

Дитину починають умивати відразу після прибуття з поло
гового будинку. Умивають спочатку ватним тампончиком, змо
ченим у теплій воді. Спочатку промивають оченята, проводячи
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від зовнішнього кутика ока до внутрішнього, потім обмивають 
все обличчя. І наприкінці чистять носик.

Носик потрібно чистити обов'язково — щодня, а то й часті
ше. Справа в тому, що кірки в носі утворюються постійно. 
Окрім того, дитина може зригувати, і молоко частково може 
потрапляти в носоглотку. А оскільки рійки, які встилають наші 
дихальні шляхи, гонять всі інородні предмети назовні, то воно 
(молоко) також поступово просувається до виходу з носа, за- 
труднюючи дитині дихання.

Краще за все очищати носик ватною турундочкою, котру 
можна змастити вазеліновим маслом або рослинною олією. 
Паличками з ватним наконечником краще не користуватися. 
Ними можна травмувати м'яку слизову оболонку — так, що 
почнеться кровотеча.

ЯК ПІДМИВАТИ ДИТИНУ

Зазвичай дітей підмивають після випорожнення кишечника. 
Але можна включити підмивання і у вранішній розпорядок. Ок
рім того, якщо із певної причини ви не хочете (або не можете 
викупати малюка), то можете замінити купання підмиванням.

Дівчаток підмивають, поклавши їх голівкою вам у ліктевий 
згин, а рукою підтримують за ніжку.

Воду (теплу) ллють так, щоб вона текла спереду назад, а не 
навпаки, тому що, якщо вода тектиме від ануса до піхви, то мікро
би з ануса можуть потрапити до піхви. У хлопчиків такої пробле
ми не існує, тому їх можна класти на руку животиком донизу.

ЛЕП. ЩО ЦЕ ТАКЕ 
І ЯК З НИМ БОРОТИСЯ

Леп — це «гнейс», утворюваний з виділень сальних і потових 
залоз. Він утворюється, якщо дитина інтенсивно потіє або у неї по
рушений раціон харчування (занадто багато вуглеводів і жирів).

Гнейс — це один з ранніх симптомів рахіту.
Його слід позбутися, оскільки леп може викликати свербіж 

у дитини. (Пам'ятайте, що при рахіті на потилиці випадає волосся 
через те, що дитина занадто часто крутить головою). Для цього за 
півгодини до купання намастіть голову, вкриту лепом, рослинною 
олією, тоді шкуринки відходитимуть краще. Якщо вони таки пога
но відходять, то залишки слід вичісувати гребінцем або щіточкою.
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РОЗДІЛ VI 
ДИТИНА 
ВІД ЧОТИРЬОХ 
ДО ШЕСТИ МІСЯЦІВ

ЩО ВМІЄ РОБИТИ МАЛЮК 
У ЦЬОМУ ВІЦІ

У цьому віці дитина вже упевнено управляє своєю головою. 
Вона довго утримує її, лежачи на животі, а в положенні на спині 
легко піднімає голову і з радістю крутить нею, стежачи за тим, 
що відбувається навколо. Малюк полюбляє роздивлятися свої 
руки, розводить і зводить їх.

Якщо поставити дитину вертикально на ніжки, вона згина
тиме і розгинатиме їх, ніби пританцьовуючи. Особливо їй по
добається це робити під музику.

На четвертому місяці малюк намагається «плавати», лежа
чи на животі. Може здаватися, що малюк намагається «плисти» 
кролем. Насправді це — спроба повзти, котра не дуже вихо
дить у нього. Від невдачі він крекче, незадоволено белькотить 
і навіть кричить — через те, що у нього нічого не виходить.

Маля вже можна посадити, але сидить воно лише з вашою 
підтримкою, й лишень ви забираєте руку, воно падає на бік. Та й 
не потрібно йому ще сідати, оскільки хребет ще не зміцнів. Тому 
використовуйте цей рух лише як тренувальний — підтягайте ма
люка за ручки, щоб він сідав, а потім відпускайте, примовляючи:
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«Бу-бух» (або щось на кшталт цього). Це буде елементом гри — 
і невдала спроба сісти не занадто засмутить малюка.

У цьому віці дитина вже може хапати іграшку, міцно тримати 
її і водити рукою, але потім випускає її. Малюк стежить за нею 
із задоволенням, але триває це недовго.

Маля вже досить добре охоплює поглядом предмети на від
стані 20-30 сантиметрів. Рухи його очей вже більш координо
вані, і якщо повз нього «пропливають» яскраві предмети, воно 
стежить за ними поглядом у всіх напрямках: вгору, вниз, убік.

Якщо ви, граючи з малюком, лоскочете його, він вже не 
просто посміхається вам, а регоче. Це — показник його со
ціального розвитку. Особливо йому подобається, коли ви спіл
куєтеся з ним. Він посміхається, гулить, намагається промовля
ти окремі звуки. Малюк вже отримує задоволення від власного 
«співу» і повторює свої вокальні комбінації знову і знову. Він 
також проявляє інтерес до музичних звуків, віддаючи перевагу 
наймелодійнішим з них.

До п'ятого місяця рухова активність малюка неухильно 
зростає. Він може піднімати голівку вгору, лежачи на животи
ку, піднімає ручки й ніжки, вигинаючи при цьому спинку. Якщо 
ви дасте йому опору для ніг, малюк починає відштовхуватися 
від неї і намагається повзти. А якщо зіпреться головою на дру
гу опору, то вигинається, піднімає сіднички і робить «мостик». 
Він вже може підтягати ніжки до рота і смокче пальці ніг.

Дитина вже може настільки активно пересуватися плоскою 
поверхнею, що залишати її на самоті на сповивальному столі, 
на дивані чи ліжечку стає небезпечно.

У шість місяців малюк вже може по-пластунськи перепов
зати з кімнати на кухню за вами, якщо ви занадто надовго по
кинули його.

Він вже може повноцінно сидіти. При цьому спинка вже не 
прогинається — вона рівна. Якщо ж вона ще кругла, то сидіти 
малюку ще зарано. Але краще проконсультуватися у педіат
ра — чи не симптоми рахіту у дитини?

У цьому віці дитина вже може навіть стояти, щоправда, 
з вашою допомогою. Малюк обожнює присідати у вас на руках 
і виявляє неабияку витривалість, постійно «стрибаючи», і якщо 
ви навіть вже стомилися, він сердиться і примушує вас допома
гати йому «стрибати» знову й знову.

Малюк навіть може ходити з вашою допомогою, якщо ви три
матимете його за обидві ручки, підняті вгору. Але пам'ятайте, що 
його м'язи і зв'язки ще не готові до ходьби, тому дозволяти йому 
ходити дуже довго не можна. Малюк, знаходячись у ліжечку,



ДИТИНА ВІД ЧОТИРЬОХ ДО ШЕСТИ МІСЯЦІВ

робить спроби вставати, тримаючись за ґратки. Йому вже надо
кучило сидіти у своєму ліжечку, як у «в'язниці», і час від часу він 
«кличе» вас, щоб ви взяли його на ручки й випустили «на волю». 
Але, випускаючи його «на волю», ви ризикуєте. По-перше, ди
тина може, пересуваючись кімнатою, забитися або впасти, по- 
друге, вона буде намагатися хапати всі ті предмети, котрі зможе 
дістати. У маляти вже достатньо рухових навичок і розуму, щоб 
повідчиняти всі дверцята і шухлядки, особливо — якщо вони 
легко відчиняються. Отже, заходячи в кімнату після «обшуку», 
проведеного вашим малюком, ви можете просто її не впізнати. 
Але найнебезпечніше — те, що, потягнувши за скатертину або за 
проводи, малюк може скинути на себе предмети, які знаходяться 
на столі, — наприклад настільну лампу, вазу або навіть телеві
зор. А тепер уявіть, що буде, якщо один з перелічених предметів 
впаде йому на голову! Ще одна небезпека — у тому, що дитина 
може дістатися до шухлядки, де ви зберігаєте ліки. І горе вам, 
якщо ви затрималися на кухні, а вона понаколупувала і наїлася 
якихось пігулок! Виховувати малюка, пояснюючи йому, що лазити 
по шафочках не можна, немає рації в цьому віці. Тому зробіть так, 
щоб або ці шафочки не відчинялися, або не залишайте малюка 
без нагляду. У цьому вам допоможе «кенгурятник», про який ми 
вже розповідали. Посадіть дитину собі на спину або на груди (як 
вам зручніше) і, спілкуючись з нею, спокійно робіть свої справи.

Дитина вже може настільки 
активно пересуватися плос
кою поверхнею, що залишати 
її на самоті на сповивальному 
столі, на дивані чи ліжечку 
стає небезпечно.

Не залишайте малюка 
без нагляду.

ЩО Р О Б И Т И , Я К Щ О  У  д и т и н и  с и л ь н о  
П ОТЕКЛ И  СЛЬОЗИ І С Л И Н А

На четвертому місяці розвитку у дитини починається ряс
не слиновідділення. У декотрих дітей слина тече постійно. Це 
пов'язано з тим, що до цього віку слини утворювалося наба
гато менше. ЇЇ функція полягала в своєрідному змащуванні ро
тової порожнини, щоб дитина могла найбільш щільно охопити 
молочну залозу. Починаючи з чотиримісячного віку, у дитини 
утворюється більше слини, оскільки відбувається підготовка 
організму до харчування сухою їжею. Окрім того, малюк просто 
не вміє ковтати власну слину — ось вона й тече з рота.

Разом зі слинними більш інтенсивно починають функціону
вати й слізні залози. І якщо раніше сльози вироблялися в малій 
кількості, достатній лише для зволоження очей, то тепер вони 
можуть бути пов'язані з емоціями. Раніше дитина плакала без 
сліз, а тепер разом з «ображеним» виразом обличчя по її щіч
ках течуть слізки.
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Починаючи з чотирьох міся
ців, дитина має спати вільно 
у своєму ліжечку. Під голову 
вже можна підкласти малень
ку подушечку.

Причиною поганого сну малю
ка можуть бути пізні активні 
ігри або хвороба.

ЯК СПИТЬ ДИТИНА В ЦЬОМУ ВІЦІ
Починаючи з чотирьох місяців, дитина має спати вільно 

у своєму ліжечку. Під голову вже можна підкласти маленьку 
подушечку. Дитина не повинна спати на одному й тому ж боці. 
Справа не в тому, що вона спить на лівому боці. Це недобре 
для дорослих, що страждають на гіпертонічну хворобу серця. 
Для маленької дитини це не має значення (якщо вона здорова 
і в неї немає вродженого пороку серця). Але коли малюк міняє 
положення тіла під час сну (або це робите ви), то застійні яви
ща у м'язах, які перебувають у стисненому стані, зникають.

Більшості дітей зручніше спати на животі із самого народ
ження, особливо — тим, котрих змучують «газики», оскільки 
тиск на животик частково полегшує цей біль.

Новонароджені і діти перших 2 місяців життя прокидають
ся близько 6-ї ранку, оскільки їм вже пора снідати. А поївши, 
вони знову засинають. У 4-6 місяців їсти о 6-й ранку вже немає 
необхідності. Але якщо ви, починаючи з періоду новонарод- 
женості, привчили дитину до того, що з першим ворушінням її 
у ліжечку ви чимдуж поспішаєте до неї, не дозволяючи їй знову 
задрімати, то вона і в рік, і у два прокидатиметься раніше 7-ї 
ранку, заважаючи вам спати навіть у вихідний день. Хоча, ма
буть, тут визначальним є те, хто у вас дитина — «жайворонок» 
чи «сова».

У п'ять-шість місяців дитина вже не повинна прокидатися 
вночі. У зв'язку з тим, що її рухова активність значно зросла, 
вона більше стомлюється до вечора, а кількість їжі, вжитої 
ввечері (набагато більше, ніж раніше), дозволяє спати до 7—8-ї 
години ранку. Якщо ж малюк прокинувся і заплакав вночі, то 
слід з'ясувати, що його непокоїло. Однією з причин може бути 
те, що маля є свідком постійних скандалів у родині. Друга при
чина — та, що постійно кричать на нього самого. Тут можна 
дати лише одну пораду: якщо ви не маєте наміру розлучати
ся, не влаштовуйте сцен при дитині, контролюйте свої емоції. 
Кричати на шестимісячного малюка — це взагалі неймовірне 
безглуздя. Краще зробити інакше. Якщо ви розлютилися на 
маля, намалюйте собі мішень розміром 20х20 см, приклейте 
на двері (дерево м'якше за бетонну стіну) і, підписавши зни
зу: «У разі нападу істерики битися головою тут», — так і поводь
теся. Кажуть, дуже допомагає! Наступною причиною поганого 
сну, причому і в старших дітей, можуть бути пізні активні ігри. 
Як кажуть деякі бабусі: «Не розігруйте дитину перед сном!» 
До речі, навіть якщо ви не розігруєте малюка, але у вас вдома
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зібралася гамірна весела компанія, яка сидить до півночі, то 
це теж може порушити сон малюка. Остання причина — хво
роба. Якщо у дитини температура, болить животик, є кашель, 
затруднене дихання, не соромтесь викликати «швидку допо
могу» — краще «перепильнувати», ніж проґавити апендицит, 
менінгіт або ще яку-небудь «причепу»!

ЯКЕ ХАРЧУВАННЯ МАЄ ОТРИМУВАТИ 
ДИТИНА В ЦЬОМУ ВІЦІ

Якщо ваш малюк знаходиться на природному вигодовуван
ні, то саме в цьому віці слід вводити прикорм (коригуючі про
дукти) — фруктові й овочеві соки та пюре. При цьому потрібно 
пам'ятати про принцип поступовості й мінімалізму. Починати 
слід з 1 ч. ложки соку, що має солодкий або кисло-солодкий 
смак, але без додавання до нього цукру. Поступово збільшуйте 
об'єм на 5-10 г (1/2 ч. ложки) — так, щоб досягти необхідного 
об'єму через 10 днів. Поки даєте один вид прикорму, не під
ключайте інший. Інакше буде незрозуміло, на який з них дити
ну посипле або чому у неї з'явився пронос.

Приблизний раціон харчування для дитини, яка знаходить
ся на природному вигодовуванні, виглядає приблизно так (для 
віку 4,5-5 місяців):

6.00 — грудне молоко — 200 мл;
10.00 — грудне молоко — 180 мл + фруктовий сік — 20 мл;
15.00 — грудне молоко — 200 мл;
18.00 — грудне молоко — 170 мл + фруктове пюре — ЗО мл;
23.00 — грудне молоко — 200 мл.
Якщо дитина знаходиться на штучному вигодовуванні, то ра

ціон виглядатиме приблизно так:
6.00 — адаптована молочна суміш — 200 мл;

10.00 — овочеве пюре — 160 г + фруктовий сік — 20 мл;
15.00 — адаптована молочна суміш — 200 мл;
18.00 — адаптована молочна суміш — 180 мл + сік — 20 мл;
22.00 — адаптована молочна суміш — 200 мл.
Враховуючи значні втрати води у маленьких дітей (часто пі-

сяють, інтенсивніше дихають, ніж дорослі, інтенсивно потіють), 
їм потрібно обов'язково давати пити не менше, ніж 300 мл води 
на добу.

Якщо ані алергії, ані проносу, ані інших побічних явищ після 
введення овочів і фруктів не виникло, дітям з анемією і рахітом 
можна вводити до раціону харчування двокомпонентні фруктові

Починати прикорм слід з 1 ч. 
ложки соку, що має солодкий 
або кисло-солодкий смак, 
але без додавання до нього 
цукру.

Уводячи прикорм, ви маєте 
потурбуватися про те, щоб 
страва дитини була гарно 
сервірованою, адже для неї 
будь-яка ваша дія за її учас
тю — це гра.

Всаджуючи дитину їсти, не 
забувайте привчити її мити 
руки перед вживанням їжі, 
одягати їй на шию 
нагрудний фартушок 
або серветку.
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й овочеві пюре, які містять найбільш повноцінний набір різно
манітних поживних речовин. Причому картоплі дитині слід да
вати поменше, оскільки вона містить занадто багато крохмалю, 
а кальцію, настільки необхідного зростаючому організму, — 
дуже мало. Пюре має складатися з інших овочів: гарбуза, буряка, 
кабачків, котрими потім можна навіть замінити одне годування.

Окрім овочів і фруктів, до раціону харчування слід вводити 
і каші з круп. Крупи багаті на клітковину, білок, мінерали, вітамі
ни. Каші з комбінації круп і овочів дуже корисні дітям із зайвою 
вагою або за наявності ексудативного діатезу.

З 4,5 місяців до раціону дитини починають вводити сир. Але 
сир має бути спеціальним — виготовленим на дитячій молоч
ній кухні.

З 5-6 місяців слід вводити до раціону м'ясо-овочеві пюре. 
У них міститься близько 10% м'яса (яловичини, курятини, те
лятини) у поєднанні з різними овочами (з морквою, цвітною 
капустою), крупами (рисом, пшоном, вівсянкою). Для насичен
ня поліненасиченими жирними кислотами до них можна до
давати рослинну олію. Підсолювати їжу дітям у такому віці не 
рекомендується, оскільки їх нирки ще не можуть повноцінно 
виводити з організму шлаки, а в продуктах хлориду натрію, їх, 
зазвичай, достатньо.
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Уводячи прикорм, ви маєте потурбуватися про те, щоб 
страва дитини була гарно сервірованою, адже для неї будь- 
яка ваша дія за її участю — це гра. А грати слід привабливими 
«іграшками».

Для того щоб годувати дитину з ложечки, її слід посадити 
за стіл. У меблевих магазинах продаються спеціальні розкладні 
дитячі столики-стільчики, котрі можуть стояти високо, і ви мо
жете використовувати його як стілець, підсунувши до спільно
го столу (це навіть добре — дитина їсть краще разом із дорос
лими), або, розклавши його як столик, ви сервіруєте малюку 
стіл на меншій висоті. Щоправда, якщо столик-стільчик стоїть 
близько до спільного столу, слід стежити за тим, щоб дитина 
не відштовхнулася від останнього і не перекинулася разом зі 
своїм стільцем на спину.

І, звісно, всаджуючи дитину їсти, не забувайте привчити її 
мити руки перед вживанням їжі, одягати їй на шию нагруд
ний фартушок або серветку. Під час приймання їжі намагай
теся не допускати, щоб дитина дуже «замурзалася» — вити
райте її губки і щічки вчасно. Це також привчатиме малюка 
до охайності. Після приймання їжі знову помийте йому ручки 
і вмийте.

ЩО РОЗУМІЄ ДИТИНА В ЦЬОМУ 
ВІЦІ І ЯК ВОНА РОЗВИВАЄТЬСЯ 
У ПСИХІЧНОМУ ПЛАНІ

Починаючи із 3-місячного віку, у дитини з'являється гулін- 
ня. Вона починає видавати окремі звуки на кшталт «ау», «и-и», 
«ги-и». Дитині вже неприємно бути на самоті, вона прагне, аби 
ви або хто-небудь інший із членів родини знаходився поруч. 
Якщо до неї підходить мама або тато, вона посміхається або 
навіть сміється — і від задоволення аж лящить, починає вида
вати різноманітні звуки, наче намагається заговорити. Малюк 
із цікавістю дивиться на руки дорослих.

Дитина починає розуміти, що вона — це вона, із задово
ленням дивиться на своє відображення у дзеркалі. Вона вже 
розуміє, що у щось одягнена, тягне себе за одяг, розуміючи, що 
ним можна маніпулювати. Коли ви спілкуєтеся з дитиною, вона 
стежить за рухами ваших губ, а у відповідь намагається щось 
відповісти вам.

Щоб розвивати навички мовлення, побільше спілкуйтеся 
з дитиною, розповідайте їй про те, що вона бачить, а також
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Ф ь&ом тдщ Ьї

Щоб розвивати навички мов
лення, побільше спілкуйтеся 
з дитиною, розповідайте їй 
про те, що вона бачить, 
а також про те, 
що робите ви.

про те, що робите ви. Показуючи малюку його відображення 
у дзеркалі, розповідайте йому про його обличчя: «Ось це — 
оченята, ось це — носик, вушка, ротик».

Якщо ви переодягаєте дитину, то супроводжуйте голосом свої 
дії: «Ми скидаємо сорочечку. Спочатку з правої ручки, тепер — 
з лівої. Потім стягаємо штанці» — і тому подібне. Поступово ди
тина починає розуміти, усі слова, які ви вимовляєте, і навіть, 
можливо, підставляти ту ручку або ніжку, про котру ви говорите.

До чотирьох місяців дитина вже впізнає не лише маму, але 
й інших членів родини. Вона вже може відрізняти дорослих від 
дітей.

Її вираз обличчя вже має певну осмисленість. На зміни, що 
відбуваються навколо малюка, він реагує мімікою. Якщо все 
добре — він посміхається, якщо вдома сварка — вираз облич
чя стає наляканим або замисленим. Більш того, у маляти почи
нає з'являтися почуття гумору! Якщо ви показуєте йому смішні 
витребеньки, він посміхається або навіть сміється у відповідь.

Дитина дуже хоче бути в компанії — їй нудно на самоті. 
Якщо ви залишили малюка одного, а самі пішли на кухню, він 
певний час гратиметься іграшками власноруч, але потім, ску
чивши, приповзе до вас. Повірте! Це настільки несподівано, 
коли ви знаходитеся, наприклад, на кухні і впевнені, що дити
на залишилася одна в кімнаті, граючи на килимі, — і раптом 
ви повертаєтеся, а малюк у вас під ногами, — і він щасливими 
оченятами дивиться на вас: «А я прийшов до тебе!»
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Малюки в цьому віці часто, досліджуючи свої речі, натя
гають на голову або обличчя ковдру, простирадло абощо. 
Ви можете, використовуючи цю схильність малюка, навчити 
його грати «в хованки»: «Немає синочка (донечки)!» А при
бравши з його обличчя ковдрочку, сказати: «Є синочок (до
нечка)!»

До четвертого місяця гуління дитини перетворюється на 
поєднання звуків, котрі дуже схожі на слова. Найчастіше мож
на почути склад «ма-а-а», і дехто вважає, що дитина вже ска
зала своє перше слово — «мама». Насправді, малюк ще не 
може голосом розрізняти своїх батьків. Просто звук «м» дитині 
вимовити легше, ніж «п». Тому, татусі, не хвилюйтесь! Настане 
час — і дитина покличе і вас.

У чотири-п'ять місяців дитина, з котрою багато розмо
вляють, навчається все більш складним звуковим сполу
ченням. Коли ви розмовляєте з нею, вона уважно дивиться 
вам в обличчя, стежить за вашими губами. Залишившись 
на самоті, малюк буде самостійно вчитися вимовляти різні 
звуки. Але при цьому дитина не копіює вас, вона вивчає 
ваш голос, вчиться розрізняти голоси на слух. Тому, знахо
дячись із дитиною, не мовчіть, не вважайте, що розмовляє
те самі із собою.

Із трьох до шести місяців діти особливо жваво реагують 
на нові предмети. Знайомі, вже вивчені іграшки не виклика
ють особливого інтересу.

У чотири-п'ять місяців дити
на, з котрою багато розмо
вляють, навчається все більш 
складним звуковим сполу
ченням. Тому, знаходячись 
із дитиною, не мовчіть, не 
вважайте, що розмовляєте 
самі із собою.
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& сРыс0'МЬН,д0/и)ий

У цьому віці вашій дитині 
будуть корисні кубики, 
брязкальця, дзвіночки, 
ляльки-неваляшки.

ДО РЕЧІ, ПРО ІГРАШКИ!
ЯКІ З НИХ КРАЩЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ В ЦЬОМУ ВІЦІ

Дуже хороші в цьому віці кубики. Вони — різнокольорові, 
випускаються в різних розмірах і матеріалах. Кубики мають 
бути такими, щоб дитина могла їх взяти в ручку. Вони не повин
ні бути важкими і оклеєними папером. Кубики мають бути й не 
занадто маленькими — щоб дитина не могла їх взяти до рота 
цілком, а якщо кубик буде обклеєний папером, він від слини 
швидко облізе, оскільки діти завжди все пробують «на зуб».

Корисні й різноманітні брязкальця і дзвіночки, котрі при 
струшуванні й ударах дзвенять. Діти дуже люблять іграшки, що 
«звучать». Якщо ви підв'яжете до ліжечка гірлянди із дзвіноч
ків, малюк дуже довго чіпатиме їх ручкою, прислухаючись до 
мелодійних переливів.

Брязкальця хороші тим, що, з одного боку, їх зручно брати 
в ручку, а, з іншого боку, їх дуже зручно брати до рота (а саме 
так поки що дитина пізнає властивості предметів). Окрім того, 
вони видають звуки.
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Дітям дуже подобаються іграшки на кшталт «предмет всере
дині іншого предмета». Наприклад, можна насипати різнокольо
рові горошини або ґудзики у пластикову пляшечку. Маленькі 
горошини перекочуються там, видають звуки і, головне: за 
ними можна спостерігати. Головна умова при грі такою іграш
кою — простежити, чи міцно закручено пробку. А то потім мож
на горювати, коли дитина дістанеться до горошинок і позасовує 
їх собі у вуха, в ніс чи, що набагато гірше, — подавиться ними.

Дуже хороші ляльки-неваляшки. До шести місяців дитина 
починає розуміти, що якщо таку ляльку пхнути, вона починає 
розгойдуватися та ще й звуки видає.

Як і раніше, в цьому віці не менш цікавими іграшками мо
жуть виявитися предмети побуту: чашки (пластикові), ложки 
(металічні і дерев'яні — особливо), кришки від каструль, пусті 
пластикові пляшечки, різнокольоровий папір. Особливо по
добаються дітям шелесткі поліетиленові пакети. Але, даючи їх 
дитині, слід пам'ятати, що вона може випадково натягти їх собі 
на голову, а зняти не зможе. Це небезпечно, адже дитина може 
задихнутися. Якщо вже їй дуже подобаються пакети, то вони 
мають бути чистими, фарба з них не повинна зніматися, а дно 
краще вирізати.
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РОЗДІЛ VII 
ДИТИНА ВІД СЕМИ 
ДО ДЕВ'ЯТИ МІСЯЦІВ

ЩО ВМІЄ РОБИТИ ДИТИНА 
В ЦЬОМУ ВІЦІ

Ваша дитина стає більш активною. Вона вже значно дужча 
фізично і набагато рухливіша. Продовжують з'являтися нові 
навички. Малюк вже добре перевертається зі спини на живо
тик. У положенні на спині він високо піднімає ноги і з цікавістю 
досліджує їх. Він вже добре сидить — і тулуб його випрямле
ний. Дитина достить активно плазує. Причому плазувати вона 
може як вперед, так і назад. Декотрі діти вже можуть стояти 
рачки, щоправда, пересуватися в такому положенні ще може 
небагато з них.

Дитина починає перекладати предмети з однієї руки до ін
шої. Вона може вже більш цілеспрямовано трясти брязкальце 
і бити ним об оточуючі її предмети. Під час годування малюк 
міцно охоплює пляшечку, і ви навіть можете відпустити її, лише 
притримуючи в потрібному положенні, щоб дитина не наков
талася повітря. При цьому слід також простежити за тим, щоб 
вона була не гарячою. Схопивши один предмет, дитина може 
тягнутися за іншим. Якщо ви годуєте дитину за столом з ло
жечки, то можна в якості гри або тренування її моторних нави
чок дати ложку їй в руки. При цьому відсуньте тарілку з їжею 
подалі, адже дитина ще не вміє користуватися ложкою. Вона,

Я/уМ/Цо ЗЬО/Ши,!

Ваша дитина стає більш 
активною. Вона вже значно 
дужча фізично і набагато 
рухливіша.

Дитина починає перекладати 
предмети з однієї руки 
до іншої.
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/  Щі/іса/іо зн,а/їи/со!

У вісім місяців дитина вже 
добре повзає по-пластунськи 
або навколішки. Декотрі «по
спішають» підвестися — 
і відразу починають своє пере
сування кімнатою з ходьби.

До дев'ятого місяця дитина 
вже досить добре стоїть, 
тримаючись за ґратки лі
жечка або ніжку стільця.

найімовірніше, стукатиме нею по столу, по своїй голові і, звіс
но, намагатиметься залізти нею до тарілки, копіюючи ваші дії. 
Якщо хочете, то можете допомогти малюку, взявши його ручку 
з ложкою до своєї руки і, набравши трішки їжі, піднести до рота 
дитини.

До семи-восьми місяців дитина, лежачи на спині, вже 
може підводити голову, настільки зміцніли м'язи її шиї. Ма
люк вже може сидіти довше, ніж раніше, але періодично на
хиляється вперед, спираючись на руки, а потім знов випро
стується. Стоячи рачки, погойдується уперед-назад. Так він 
тренується, щоб розпочати пересуватися навколішки. Хоча 
дитина в цьому віці вже вміє сидіти, це не означає, що вона 
вміє самостійно сідати. Тобто, якщо малюк плазував, або 
стояв навколішки, або стояв, але потім підвівся — він може 
сісти. Але сісти з положення лежачи він може не відразу. 
Для цього йому не вистачає сили м'язів черевного пресу. 
Тому, аби сісти, малюк перевертається на живіт, підігнувши 
ноги, і, спершись руками, переходить у колінно-ліктеву по
зицію — і лише потім сідає.

Беручи предмети в ручку, дитина починає використовувати 
для найбільш повного обхоплювання великий палець. При грі 
з предметами, наприклад із брязкальцем, малюк вже не просто 
трясе його, а переслідує певну мету — хоче, щоб воно вида
вало звуки. При цьому іноді малюк віддає перевагу одній ця
цьці і не доторкається до іншої — мабуть, звук першої йому 
подобається більше. Поліпшується координація рухів — при 
перекладанні предмета з руки в руку він вже не чіпляється 
ними одна за одну.

У вісім місяців дитина вже добре повзає по-пластунськи 
або навколішки. Але не лякайтесь і не засмучуйтесь, якщо ма
люк не вміє цього робити (повзати навколішки). Не всі діти 
проходять етап плазування в такому положенні. Декотрі «по
спішають» підвестися — і відразу починають своє пересуван
ня кімнатою з ходьби. Іноді батьки, намагаючись дотримувати
ся поетапності навчання, намагаються вчити дитину повзати 
«правильно», не помічаючи, що їхня дитина вже досить довго 
може стояти в ліжечку, тримаючись за ґратки, або прагне до 
того, щоб її водили кімнатою за обидві ручки, підняті вгору. 
Хоча декотрі діти настільки оволодівають технікою навіть не 
повзання, а «бігу навколішки», що потім, вже навчившись більш 
чи менш упевнено ходити, в разі коли слід швидко потрапити 
на кухню чи до іншої кімнати, опускаються на руки — і швид
ко-швидко переповзають туди, куди їм потрібно.
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Рухи дрібних м'язів пальців, котрі до певного часу ще були 
абсолютно невправними, досягають такого рівня, що малюк 
вже може схопити пальчиками ниточку або мотузочку, на 
котрій прив'язано яку-небудь іграшку. А їхньої сили вже до
статньо для того, щоб не просто м'яти папір, але і рвати його.

Якщо дитина взяла в обидві руки по предмету, то при по
яві третього вона буде досить довго розмірковувати, роздив
лятись предмети, що знаходяться в її рученятах, і лише потім, 
кинувши один з них, візьме третій.

При певному тренуванні малюк вже може поплескати в до
лоньки. Щоправда, потрапляє він долонькою в долоньку ще не 
завжди. Проте, якщо ви плескатимете в долоньки разом із ним 
та ще й промовлятимете які-небудь віршики чи приказки, або 
робитимете це під музику, йому це дуже сподобається, адже 
це — чергова гра!

До дев'ятого місяця дитина вже досить добре стоїть, три
маючись за ґратки ліжечка або ніжку стільця. Малюк вже на
вчився повзати настільки швидко, що вам слід поквапитися, 
щоб наздогнати його. Тримаючись за поруччя, він може ходи
ти уздовж них по ліжечку або уздовж дивана, тримаючись за 
нього, якщо стоїть на підлозі. Але поки що він пересуваєть
ся боком, переносячи масу тіла з однієї ноги на іншу. Ви мо
жете пришвидшити цей процес навчання, якщо запропонує
те дитині який-небудь цікавий предмет. Малюк потягнеться 
за ним — і буде змушений крокувати. Дитина вже настільки 
активно може пересуватися кімнатою, а її ручки вже досягли 
такої досконалості, що та «шкода», яку могла скоїти раніше, за
лишившись одна в кімнаті, — ніщо, порівняно з тим, що вона 
може вчинити зараз. Тому, залишаючи дитину на самоті, краще 
помістити її в манеж. Площа його дещо більша, ніж ліжечка, 
він може складатися, перетворюючись на плоский круг, котрий 
легко сховати за шафу або ще куди-небудь, він достатньо без
печний — якщо дитина падає, то не заб'ється головою так, як 
забилася б об дерев'яне ліжечко, адже манеж із боків обмеже
ний сіткою. З іншого боку, манеж стримуватиме розвиток нави
чок повзання. Тому якщо ви прагнете відпочити або зайнятися 
чимось по господарству, то посадіть на декотрий час дитину 
в нього. А коли впораєтеся з усіма своїми справами, «випус
тіть» дитину на підлогу — нехай плазує.

Дрібні м'язи пальців вже досягли такої досконалості, що ди
тина може користуватися ними окремо. Наприклад, хапаючи 
невеличкі іграшки, малюк користується вказівним і великим 
пальцями, беручи предмет, неначе пінцетом. Малюк вже може

Оіоро/дси! ^
Залишаючи дитину на самоті, 
краще помістити її 
в манеж.
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показувати на предмети вказівним пальцем. Якщо дозволя
ють розміри предметів, він може до двох утримуваних у руч
ках предметів додати ще й третій. Він вже «осягнув», що один 
предмет можна помістити в інший. Наприклад, можна поклас
ти в чашку з чаєм кубики або інші дрібні іграшки.

ЩО РОЗУМІЄ ДИТИНА В ЦЬОМУ ВІЦІ

Найголовніше, що розуміє, починаючи з б місяців, ваш ма
люк, — це те, що є свої і чужі. Дитина вже їх розрізняє. Це оз
начає, що з людиноподібної істоти малюк перетворюється на 
маленьку людину. Якщо він бачить поряд із собою вас або ін
ших членів родини, він тягне ручки вгору, щоб ви взяли його 
на руки. Малюк вже усвідомлює, що відображення в люстер
ку — це він. Малюк посміхається, впізнаючи себе.

Дитина вимовляє або наспівує різноманітні звуки, вона 
«розмовляє» з іграшками, кличе оточуючих, запрошуючи їх до 
спілкування. З тих звуків, котрі вдаються малюку більше за інші, 
можна виділити звуки «ба», «та», «ма», «да». Іноді він може їх 
поєднувати у подвійні склади. У маляти змінюється інтонація 
вимови — в залежності від того, з ким воно «розмовляє». Якщо 
малюк бачить знайомих людей — радіє. Малюк може виражати 
незадоволення, якщо до нього «чіпляються» сторонні. Дитина 
розуміє, що якщо ви під каструлю сховали брязкальце, то воно

Найголовніше, що розуміє, 
починаючи з 6 місяців, ваш 
малюк, — це те, що є свої 
і чужі.

Дитина вимовляє або на
співує різноманітні звуки, 
вона «розмовляє» з іграшка
ми, кличе оточуючих, запро
шуючи їх до спілкування.

Малюк вже усвідомлює, 
що відображення в люстер
ку — це він.

Дитина починає 
відгукуватися на своє ім'я.
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не зникло. Просто слід підняти каструлю — й іграшка з'явиться 
знову. Ближче до семи-восьми місяців дитина починає розби
ратися, хто є хто на фотографіях. Таким чином, вона вже ро
зуміє, що реально існуюча людина може бути зображена на 
плоскій фотографії.

Дитина починає відгукуватися на своє ім'я. Вона може по
казати мамі або таткові, що вона їх любить, притискаючись до 
них. ЇЇ почуття гумору настільки зросло, що дитина вже може 
цілеспрямовано розсмішити оточуючих. Якщо малюку заборо
няють щось, він розуміє, що цього робити не можна.

ЯК СПИТЬ ДИТИНА В ЦЬОМУ ВІЦІ

На сьомому місяці життя сон у дитини стає найбільш три
валим. Тривалість сну залежить, звісно, від режиму дня дити
ни, її емоційності і навколишнього шуму. У цьому віці, іноді 
трохи раніше, дитина може спати, ставши на коліна і лежачи 
грудьми на ліжечку. Не намагайтеся вкласти малюка на бік 
або на спину. Ця поза для дітей також природна, як і будь- 
яка інша. Зазвичай у сім місяців дитина спить двічі або тричі 
протягом дня.

Сон дитини багато в чому визначає не лише її здоров'я, але 
й опірність та стійкість організму, його адаптацію та пристосо
ваність до умов життя.

Сон дитини багато в чому 
визначає не лише її здоров'я, 
але й опірність та стійкість 
організму, його адаптацію 
та пристосованість до умов 
життя.

У дев'ятимісячному віці 
дитина зазвичай спить 
близько 2/3 доби.
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Потреба уві сні у різних дітей — різна. Вона залежить 
від характеру дитини, від організації режиму її «діяльності». 
Існує досить чіткий зв'язок між віком дитини і тривалістю її 
сну. У дев'ятимісячному віці дитина зазвичай спить близько 
2/3 доби. При цьому найбільш рухливі діти сплять до віку 
дев'яти місяців двічі на день і втретє їх спати не вкладеш. 
Звісно, що період без сну подовжується — і здорова дити
на може не спати підряд три-чотири години без шкоди для 
свого самопочуття. Природно, що ви маєте дещо видозміни
ти режим дня дев'ятимісячної дитини. Зазвичай такий режим 
зберігається приблизно до 1,5 року.

^  ОЛ)І/К,0/§0 ЗИ/О/ЬьСо!

В семимісячному віці потрібно 
підбирати дитині іграшки, котрі 
розвиватимуть певні цільові 
дії. Наприклад: відчиняти — 
зачиняти, вкладати — виймати, 
висувати — засувати, катати, 
качати тощо.

ЧИМ ГРАЄТЬСЯ ДИТИНА

Оскільки іграшки і сама гра — це процес навчання, то в се
мимісячному віці потрібно підбирати дитині іграшки, котрі роз
виватимуть певні цільові дії. Наприклад: відчиняти — зачиня
ти, вкладати — виймати, висувати — засувати, катати, качати 
тощо. У цьому віці дитину починають приваблювати заводні 
іграшки або іграшки, котрі видають певні звуки. Дуже корисни
ми можуть виявитися предмети кухонного побуту, оскільки ди
тина дуже хоче бути схожою на дорослих.

Дитина вже починає розуміти, що кубик або яблуко, схо
ване під носовою хусточкою, нікуди не щезли. Малюк зриває
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хусточку широким рухом руки — і переможно дивиться на 
вас: «Ось яблуко!» Точно так само ви можете сховатися під 
рушником або ковдрою — накрийте свою голову рушником, 
а дитина його скидатиме з вас. Говоріть малюку при цьому: 
«Ку-ку!» — і ви побачите вираз щастя та радості на обличчі 
вашого малюка.

Якщо ви читаєте дитині книжку або граєте з нею, запросіть 
до своєї компанії її улюбленого ведмедика або ляльку. їхня 
присутність буде надалі асоціюватися з тим, що разом з дити
ною знаходитеся і ви. А надалі це дозволить вам ненадовго за
лишити дитину зі своїм «другом», поки ви виходите з кімнати. 
Іграшка також може «допомогти» дитині заснути.

У сім-дев'ять місяців дитина обожнює грати в «баран-гурк», 
«козу рогату». Справа в тому, що будь-який тілесний контакт 
з дорослими (особливо з улюбленими — мамою, татом) ско
рочує відстань при спілкуванні і слугує дитині найвищою фор
мою вираження сприйняття однією людиною іншої. Тому ма
люк із задоволенням тихенько прихиляється до вашого лоба 
під ваше: «баран-баран-гурк!» А коли ви торкаєтеся кінчиками 
пальців його грудей і животика, промовляючи: «Йде коза ро
гата за малими хлоп'ятами», а наприкінці віршика — «...зако
лю рогами!» — він, наїжачений, боїться кози, але врешті-решт 
сміється і просто щасливий!

Дуже корисними для гри будуть кольорові книжки з вели
кими малюнками — ягодами, квітами, тваринами, авто.

ЯА̂ ЬіСО/ІІО ЗН/О/Ми,! ^
У цьому віці дитину почина
ють приваблювати заводні 
іграшки або іграшки, котрі 
видають певні звуки.

Дуже корисними можуть ви
явитися предмети кухонного 
побуту, оскільки дитина дуже 
хоче бути схожою 
на дорослих.
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Дитина вже розрізняє не лише колір і форму предметів, але 
й їх розміри. Тому їй вже потрібно купити пірамідку і вчити ди
тину збирати її. У малюка з'являється інтерес до іграшок в ру
ках у дорослих або інших дітей. Він кидає свою іграшку — і тяг
неться до чужої.

ЧИМ І ЯК ГОДУВАТИ ДИТИНУ

Новим у харчуванні дитини 7-8-го місяця є введення тре
тього прикорму, основою якого є кисломолочні продукти. 
Вони виготовлені з коров'ячого молока, заквашеного чисти
ми культурами молочно-кислих бактерій, або грибкової за
кваски і засвоюються набагато краще, ніж незбиране молоко. 
Вони зменшують процеси бродіння в кишечнику, пригнічують 
і витісняють шкідливі мікроби. Тому, в першу чергу, вони ре
комендуються дітям з нестійким випорожненням кишечника. 
Навпаки, незбиране коров'яче молоко, що вводиться у вигляді 
самостійного продукту харчування до прикорму, зменшує апе
тит дитини і сприяє виникненню у неї закрепів.

Цими продуктами заміняють ще одне денне годування груд
ним молоком або адаптованою сумішшю. Таким чином, у цьо
му віці залишається лише два годування грудним молоком (або 
адаптованою сумішшю). Зазвичай їх розділяють у часі — дають 
груди вранці і ввечері, що створює передумови для найлегшо
го відлучення від грудей. Тим паче, що у більшості жінок у цей 
час знижується продукування молока.

Даючи семимісячній дитині кефір, ви можете додати до ньо
го печиво або сухарик. Оскільки пережовують у цьому віці діти 
ще погано, їх можна завчасно розмочити в молоці. Кількість 
хлібних виробів має не перевищувати спочатку 5 г, а до року 
поступово доводьте їх кількість до 10-15 г. Дітям, у котрих вже 
прорізалися зубки, така тверда їжа слугуватиме своєрідним 
масажером для ясен, що полегшує процес прорізання зубів.

Окрім хліба або печива, можна давати сир чи фруктове 
пюре.

Денний раціон може виглядати так:
6.00 — грудне годування (або адаптована суміш) — 200 мл;

10.00 — каша молочна — 170 мл;
яєчний жовток — 1/4 жовтка;
сік фруктовий — 50 мл;

14.00 — м'ясний бульйон — 20 мл;
овочеве пюре — 170 мл;
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м'ясне пюре — 50 г;
хліб, сухарики або печиво — 5 г;
сік фруктовий — 20 мл;

18.00 — кефір — 100 мл;
сир — 50 г;
фруктове пюре — 70 г; 
печиво — 5 г;

22.00 — грудне молоко (або адаптована суміш) — 200 мл.
Якщо у дитини виникають алергійні реакції на введення

прикорму, дітям призначають спеціальні гіпоалергійні суміші 
на основі соєвого білка. Вони додатково збагачені мінераль
ними солями і мікроелементами, а жири в них представлені 
рослинними оліями — соєвою, кукурудзяною, кокосовою.

У більшості дітей, яким призначають соєві суміші поступово, 
протягом декількох днів зникають всі симптоми алергії.

Однак приблизно у 15 %  дітей алергія може виникнути й на 
соєві продукти. У цих випадках вам слід звернутися до лікаря, 
що порекомендує іншу суміш. Одночасно вам потрібно відмо
витися від соків, виготовлених із фруктів з яскравим забарв
ленням.

Як ви вже зрозуміли, дітям у віці 7-8 місяців можна вводи
ти м'ясо до раціону харчування. Зазвичай це — м'ясне пюре. 
При цьому слід пам'ятати, що дітям з діатезом рибне й куряче 
пюре давати не рекомендується, оскільки ці продукти можуть 
викликати алергію.

Для приготування м'ясного пюре краще брати телятину 
й відварювати її двічі. Після кипіння протягом 20 хв. перший 
бульйон зливають, а м'ясо заливають гарячою водою й варять 
до повної готовності.

М'ясне пюре може бути приготоване з одного або декіль
кох сортів м'яса або з додаванням серця чи печінки. Зливати 
перший бульйон необхідно тому, що в ньому дуже багато екс
трактивних речовин.

Зважаючи на те, що шлунково-кишковий тракт дитини фун
кціонально поки не зовсім готовий до перетравлювання м'яса 
(брак певних ферментів і відсутність зубів), м'ясне пюре до 
прикорму слід вводити в ретельно перетертому вигляді. При
чому давати м'ясні страви потрібно не щодня, а хоча б через 
день, тобто не частіше 2-3 разів на тиждень.

Уводячи м'ясне пюре до прикорму, дотримуйтесь та
кої самої черговості, як і при введенні соків. Тобто спочат
ку слід вводити тільки один вид м'яса, наприклад телятину, 
а потім спробувати язик чи щось іще. І тільки після того, як ви

Ьш§0 дИ/С/Ні/О/! ^

Новим у харчуванні дитини 
7-8-го місяця є введення 
третього прикорму, осно
вою якого є кисломолочні 
продукти. Вони зменшують 
процеси бродіння в кишечни
ку, пригнічують і витісняють 
шкідливі мікроби.

У цьому віці можна поступово 
починати відходити від соски.

До дев'яти місяців дитина 
вже повністю повинна 
їсти з ложечки 
і пити із чашки.
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переконаєтеся у відсутності алергійних реакцій на ці продук
ти, їх можна поєднати. Можна купувати й готові м'ясні пюре, 
але при цьому необхідно звертати увагу на дату виготовлення 
продукту — від цього дня має бути не більше року. Консерво
ване пюре розігрівають на водяній бані безпосередньо перед 
вживанням, а залишок можна зберігати в холодильнику не 
більше 24 годин.

У цьому віці можна почати вводити до раціону харчування 
помідори в різному вигляді.

Дітям, старшим 8 місяців, можна давати каші й десерти, ви
готовлені промисловим способом з додаванням шоколаду, лі
сових горіхів і меду.

Такі продукти як буряк, чорнослив, рослинна олія можуть 
допомогти в ліквідації закрепів в дитини.

У цьому віці можна поступово починати відходити від соски. 
Для цього потрібно привчати дитину їсти з ложечки з таріл
ки, а пити із чашки. Щоправда, зробити кілька ковтків підряд 
із чашки малюк ще не вміє, але якщо йому подобається пити 
з неї, то не поспішайте, навіть якщо, на ваш погляд, годування 
затягується. До речі, й молоко або адаптовану суміш ви теж 
можете частково давати із чашки, а частково із пляшки. Це до
поможе вам відучити дитину від грудей.

До дев'яти місяців грудне молоко (або адаптована суміш) 
уже не перевищують 1/3-1/4 частини добового раціону. За
гальна кількість харчування до цього віку, зазвичай, становить 
близько 1,2 л на добу, не враховуючи соків і води.
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Овочеві пюре можуть складатися із найрізноманітніших 
продуктів — буряка, гарбуза, капусти, моркви, горошку, кабач
ків. Для смакових та естетичних цілей, а також зважаючи на те, 
що в цих продуктах міститься цілий набір корисних речовин, 
можна додавати подрібнену зелень кропу й петрушки, а до кін
ця 9-го місяця — зелену цибулю і салат.

Не забувайте, що дитині потрібно обов'язково давати рос
линну олію, особливо якщо в малюка є симптоми екссудатив- 
ного діатезу. Це не означає, що нею потрібно годувати дитину 
з ложечки. Рослинну олію потрібно додавати в овочеві пюре, 
а при діатезі — у молочні (або безмолочні) каші.

З дев'ятимісячного віку починають уводити до раціо
ну харчування рибу. З огляду на алергію рибні страви (суп, 
пюре з овочами, суфле) потрібно вводити потроху й посту
пово, починаючи з 1 разу на тиждень. Готуючи маляті страви 
з риби, потрібно ретельно відокремлювати м'ясо від кісток. 
У продажу також є готові рибні продукти, які теж можна да
вати дитині.

До дев'яти місяців дитина вже повністю повинна їсти з ло
жечки і пити із чашки. І тільки вночі ви можете, більше на до
году собі, ніж дитині, напувати її з пляшечки.

Поки ви годуєте дитину, дайте їй у руку шматочок хліба. 
Це буде «підвищувати» її значущість у власних очах — адже 
так вона уже схожа на дорослого.

ПОЯВА ЗУБІВ

Зазвичай зуби починають прорізуватися в 6-8-місячно- 
му віці. Але в літературі описані випадки народження дітей 
із двома, а то й чотирма молочними зубами (щасливі матері 
цих дітей із задоволенням, напевно, годували їх грудьми). Але 
також описані випадки, коли перші зуби з'являлися після од
норічного віку. Це вже, швидше за все, ознаки рахіту, одним із 
синдромів якого є порушення утворення й удосконалювання 
кісткової тканини в результаті порушення фосфорно-кальціє
вого обміну.

Але ми розглядаємо здорову дитину, тому будемо вважа
ти, що зуби повинні з'являтися приблизно в 6-8-місячному 
віці.

Звичайна поява перших різців у 6-7 місяців відбувається 
відносно безболісно. Але кожна дитина переносить це по- 
своєму.
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Звичайна поява перших різців 
у 6-7 місяців відбувається 
відносно безболісно.

У більшості дітей ясна в місці 
прорізування зубів будуть виг
лядати припухлими, почервоні
лими злегка розпушеними.

Існують спеціальні дитячі 
зубні гелі, до складу яких 
входить місцевий анестетик 
(«Калгель»). А для прорі
зування існують спеціальні 
препарати, які потрібно по
шукати в аптеках. Вони перед 
уживанням мають бути охо
лоджені (але не заморожені), 
їх дрібногорбиста поверхня 
й пластичність забезпечують 
масаж ясен при жуванні, 
а холод додатково 
їх знеболить.

У більшості дітей ясна в місці прорізування зубів будуть ви
глядати припухлими, почервонілими злегка розпушеними. У цей 
час дитина може бути неспокійною, вередує, дере ясна, кусаючи 
всі предмети, що потрапляють до рота. Слина що перестала (або 
зменшилася) текти, починає витікати з новою силою. У період 
прорізування зубів діти досить часто хворіють на ГРЗ. Це відбу
вається через те, що на цьому фоні трохи знижується імунітет.

Якщо ваша дитина страждає від болю, то ви повинні спробу
вати допомогти їй. Для цього вам потрібно зняти болісні відчут
тя й прискорити прорізування зубів.

Існують спеціальні дитячі зубні гелі, до складу яких входить 
місцевий анестетик («Калгель»). А для прорізування існують 
спеціальні препарати, які потрібно пошукати в аптеках. Вони 
перед уживанням мають бути охолоджені (але не заморожені), 
їх дрібногорбиста поверхня й пластичність забезпечують ма
саж ясен при жуванні, а холод додатково їх знеболить. Якщо 
ви не знайшли прорізувач — не біда. Дайте дитині покусати не 
дуже тверді іграшки, колечка, дерев'яну ложечку, свій палець, 
нарешті (не бійтеся — не відкусить). Можете дати маляті ско
ринку хліба. Часто при прорізуванні зубів у дітей підвищується 
температура тіла й може з'явитися пронос. Температура може 
бути або наслідком ГРЗ (про що ви вже знаєте), або наслідком 
ушкодження й розпаду клітин і тканин запалених ясен.

Що стосується рідких випорожнень, то це — наслідок того 
самого зниження імунітету. Крім того, до цього віку у дитини 
знижується кількість антитіл, отриманих від матері ще внутріш- 
ньоутробно. А, оскільки й від грудей малюк уже майже відлу
чений, то й з молоком він одержує їх усе менше. А бактерії, 
що потрапили до організму (або власні, що активізувалися), 
і викликають пронос.

КОРОТКІ ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

Якщо дитина стоїть і навіть намагається ходити, 
чи потрібне їй взуття?

Взагалі, поки дитина гуляє в колясці і вправно ще не ходить, 
то взуття їй поки не потрібне. А вдома досить носити пінетки 
або шкарпетки. Якщо у вас вдома на підлозі — килими або 
інше м'яке покриття (ворсалін), то вони можуть бути з матерії 
(плетені). Якщо ж у вас паркет, та ще й вкритий лаком (тобто 
слизький), то на підошві у пінеток мають бути шкіряні чи інші
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які-небудь підошви, що запобігають ковзанню. (Уявіть: дитина 
ще ледве тримається на ногах, а тут ще й підлога слизька.) 
А взагалі, якщо вдома тепло, то можна пускати дитинча бігати 
босоніж. Це стимулює активні зони стопи й зміцнює організм.

Як привчити дитину ходити на горщик?

Взагалі ж, чим раніше ви відмовитеся від памперсів, особ
ливо якщо у вас хлопчик, тим краще. Але раніше, ніж через 
сім місяців, привчити дитину до горщика у вас, швидше за все, 
не вийде.

Для того щоб привчити дитину ходити на горщик, слід до
тримуватися певних вимог.

По-перше, горщик має бути зручним (для цього краще купи
ти горщик-стільчик або горщик-крісло). І хоча виймати з нього 
сам горщик не завжди зручно вам, проте дитина з нього не 
звалиться (адже малюк щойно навчився сидіти!).

По-друге, горщик, а точніше — «сіделечко», має бути теп
лим. Вам було б приємно сісти на холодне або мокре кільце 
унітазу?

По-третє, горщик має стояти на підлозі, а не на стільці, столі 
або ліжку. Інакше дитина, піднявшись самостійно з горщика 
(якщо ви її залишили одну), може впасти з висоти.

По-четверте, дитина не повинна сидіти на горщику довше 
5-8 хвилин. Тому, коли малюк дметься або пісяє, не давайте 
йому до рук іграшок. Він зайнятий «справою», і не повинен від 
неї відволікатися.

І п'яте: якщо дитина, просидівши на горщику призначені 
8 хв, нічого не зробила, а потім «сходила» у штанці — насваріть 
її. Але це має бути не істерика з вашого боку, а докір суворим, 
дещо глузливим тоном: «Ай-яй-яй! Як не соромно! Такий вели
кий, сидів на горщику — й нічого не зробив! А тепер — що це? 
Отакої! Мокро!» — і зморщиться при цьому.

Уночі не лінуйтеся встати через 2-3 год після того, як дитина 
заснула, й посадити (будити маля при цьому не обов'язково) 
її на горщик, вимовляючи при цьому звичайний заклик попі- 
сяти: «Пс-с-с». Якщо ви правильно розрахуєте час, то у вас це 
вийде — й дитина сходить на горщик, навіть не прокинувшись.

І не сподівайтесь, що за 1 місяць ви «видресируєте» своє 
маля проситися на горщик. Це довгий процес, який може три
вати близько року. А от якщо дитині вже більше 2 років, а вона 
усе ще пісяє у штани (не згадуючи вже про те, що какає!), то вам 
потрібна допомога педіатра. Але це вже тема іншої книги.

< Ц ш А о  ЗІьОиіїьім! ^
Раніше, ніж через сім місяців, 
привчити дитину до горщи
ка у вас, швидше за все, не 
вийде.

І не сподівайтесь, що за 1 місяць 
ви «видресируєте» своє маля 
проситися на горщик. Це дов
гий процес, який може тривати 
близько року.

іб і



Розділ 7

І  |увала/!

Запам'ятайте! Купати або 
хоча б підмивати маля 
потрібно щодня. Причому 
неважливо — хлопчик це 
чи дівчинка.

Якщо крайня плоть вашо
го маляти стала червоною, 
набрякла, дитина щулиться 
й усіляко відтягає процес 
сечовипускання, тримається 
за геніталії — тоді слід 
звернутися до лікаря!
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Що робити, якщо маля починає виявляти 
цікавість до своїх статевих органів?

Почнімо з того, що перші спроби вивчити свої статеві ор
гани дитина може почати ще у віці п'яти-шести місяців. Ля
катися цього не слід. Просто дитина вивчає своє тіло. Адже, 
якщо малюк розглядає свої пальчики або ручку — це ж нор
мально. Тож чому він не може розглядати свої геніталії? Інша 
річ, якщо він торкається їх, тому що його непокоїть свербіж. 
І якщо ви не боретеся зі свербіжем, то це «еротичне» почісу
вання стане звичкою, від якої буде складно відучити. А чому 
з'явився свербіж? Це може бути через недостатній догляд. 
Не секрет, що декотрі недбайливі матусі, замість того щоб 
хоча б замочити в тазику (не згадуючи вже — випрати) вог
кі повзунки, просто висушують їх на батареї, а потім вдруге 
одягають на дитину. А на них залишаються кристали солі, 
«осідають» бактерії, які й викликають свербіж. Іншою причи
ною може бути нерегулярне купання. Запам'ятайте! Купати 
або хоча б підмивати маля потрібно щодня. Причому неваж
ливо — хлопчик це чи дівчинка. Якщо у дівчинки з'явилися 
гостриці (глисти), вони можуть переповзати з ануса в стате
ву щілину й викликати свербіж. Декотрі автори пропонують 
при підмиванні хлопчиків відтягати або відкочувати крайню 
плоть пеніса й обмивати складки й голівку. Не рекомендуємо 
вам цього робити. Річ у тому, що в малят крайня плоть зсе
редини пов'язана з голівкою тонкими нитками — синехіями. 
Відсунувши крайню плоть, ви порвете їх. Це не боляче й вони 
не кровоточать, але коли вже вони є (поки що), то нехай бу
дуть. По-друге, у маленьких хлопчиків існує фізіологічний 
фімоз (звуження крайньої плоті), і закотивши крайню плоть 
на голівку, ви можете не зуміти повернути її назад. Що ж сто
сується гігієни пеніса, то природа «попрацювала» над цим. 
Коли хлопчик пісяє, препуціальний мішечок (а саме так на
зивається простір між крайньою плоттю і голівкою) проми
вається струменем сечі. Крім того, шкіра цього мішечка виді
ляє секрети, які запобігають потраплянню в нього інфекції, 
якщо немає ніяких інших негативних впливів. Але якщо край
ня плоть вашого маляти стала червоною, набрякла, дитина 
щулиться й усіляко відтягає процес сечовипускання, три
мається за геніталії — тоді слід вживати заходів. Але краще 
хай цим займається лікар!
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^ Щ м о / в о  ЗЬО/ГН/Со!

До дванадцятого місяця 
дитина має уміти вільно 
вставати на ноги з будь-яко
го положення, ходити без 
сторонньої допомоги, без 
сторонньої допомоги пити із 
чашки, підніматися на східці 
або свій (дитячий) стільчик, 
проситися на горщик, коли не 
спить, бігати, тримаючись за 
руку дорослого, наслідувати 
дорослих, повторюючи певні 
прості дії за ними, вимовляти 
окремі прості слова 
й розуміти, що хочуть 
від неї дорослі.

ЩО ВМІЄ ДИТИНА

Після дев'яти місяців емоційне життя дитини істотно збага
чується. Підсилюються і прояви емоцій. Спілкування й контак
ти з незнайомими людьми встановлюються значно складніше, 
ніж раніше. Дитина по-різному реагує на різних людей. У цьому 
віці вперше починають з'являтися боязкість і незручність.

Починаючи з 8-9-го місяця дитина впевнено стоїть у лі
жечку, а з 9-го місяця починає переступати при підтримці за 
руки або тримаючись за поруччя ліжечка чи манежу. Пізніше 
малюк «ризикує» й, відриваючись від одного поруччя ліжечка, 
робить крок — і хапається за протилежне поруччя, таким чи
ном здійснивши перший самостійний крок! Строки появи са
мостійної ходьби настільки варіабельні, що напевне сказати, 
коли піде ваша дитина, можете тільки ви самі, оскільки стежи
те за нею постійно й бачите, як розвиваються її навички в цьо
му напрямку. Декотрі діти починають ходити в 1 рік і 4 місяці, 
а декотрі — у 10 місяців. (Найбільш ранні «ходки» — у книзі 
рекордів Гіннеса.)

Дитина, яка щойно навчилася ходити, іде, широко роз
ставляючи ніжки, стопи її спрямовані в боки, ніжки дещо
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зігнуті в колінних і тазостегнових суглобах, хребет трохи 
нахилений уперед у зоні грудей, а в попереку вигнутий на
зад. Ручки дитина спочатку витягає вперед, щоб швидше 
схопитись за опору, до якої вона іде. Пізніше, коли малюк 
уже дещо освоїться при ходьбі, він широко розставляє руки 
для утримання рівноваги. Він уже може залізти на невисокі 
предмети, наприклад на подушку, на валізу. У цьому віці ди
тина вже вільно підводиться й сідає з будь-якого положен
ня. З'являється спритність у маніпуляції з іграшками, соскою. 
Щоправда, з іграшками дитина прагне грати сидячи. Якщо 
дитина дуже активно починає ходити у 9 місяців, то, у зв'язку 
з тим, що кістки гомілок і стегон поки що м'які, зв'язки не 
зміцнілі, а м'язи ніжок ще слабенькі, дуже часто ніжки 
викривляються у вигляді літери «О». Причому одна може бути 
викривлена більше за іншу. Зазвичай більше викривляється 
«головна» — більш навантажувана нога. Якщо ви побачили 
таке у своєї дитини, не лякайтеся. Поступово ця деформація 
зникне. Декотрі автори пишуть, що вона має зникнути під кі
нець першого року. Це не зовсім так. Якщо вона з'являється 
на 9-10-му місяці, то за 2 місяці, що залишилися, не зникне 
вже ніяк. Ці самі автори вважають, що якщо така деформація 
з'явилася й триває довше, ніж до 1,5 року, то це — прояви

Ч̂ МО/ИО ЗЬО/Ш/Си! ^

Після дев'яти місяців емо
ційне життя дитини істотно 
збагачується. Підсилюються 
і прояви емоцій. Спілкування 
й контакти з незнайомими 
людьми встановлюються 
значно складніше, ніж рані
ше. Дитина по-різному 
реагує на різних людей.
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рахіту. Із цим твердженням сперечатися дещо складніше, ос
кільки корифеї педіатрії взагалі вважають, що діти середньої 
смуги всі без винятку хворіють на рахіт — хто більшою мірою, 
хто меншою — через недостатню інсоляцію. Можу сказати 
лише одне — у моєї молодшої дочки, яка пішла у 10 місяців, 
була подібна деформація ніг. Приблизно на 4-5-му році вона 
поступово зменшилася, й у б років від неї не залишилося 
й сліду — без будь-якого спеціального лікування.

На десятому місяці під час гри дитина вже навчилася става
ти на коліна, вона може нахилитися за іграшкою, тримаючись 
однією рукою за оточуючі предмети (стілець, наприклад) і за
взято хитаючись при цьому. Малюк уже може більш упевнено, 
ніж дев'ятимісячний, переходити від ліжечка до стільця, а від 
нього — до столу, причому, якщо він бачить, що до наступного 
предмета занадто далеко, то може найкумеднішим, надзвичай
но смішним поглядом попросити вас простягнути йому руку 
допомоги.

З одинадцятого місяця зростає координація рухів як усьо
го тіла, так і дрібних м'язів, зокрема пальців. Дитина може ви
конувати усе більш і більш складні дії: відкриває й закриває 
маленькі коробочки, збирає й розбирає пірамідку тощо. Ма
люк сам бере чашку під час їжі і п'є з неї. А ложка, яку до цьо
го часу він тримав лише символічно, найчастіше «йде в діло», 
щоправда, без особливого успіху, оскільки, навіть якщо ви
ходить зачерпнути з тарілки, то донести до рота — це поки

166



ДИТИНА ВІД ДЕВ'ЯТИ ДО ДВАНАДЦЯТИ МІСЯЦІВ

малюк ще не подужає без досконалої координації руху. Якщо 
пюре або щось інше прилипло до ложки, то воно може, через 
раз, потрапити до рота дитині (або в ніс, око, за комір тощо).

І, нарешті, до дванадцятого місяця дитина має уміти вільно 
вставати на ноги з будь-якого положення, ходити без сторон
ньої допомоги (як виняток — Ілля Муромець, який зробив пер
ший крок у 33 роки), без сторонньої допомоги пити із чашки, 
вміти підніматися на східці або свій (дитячий) стільчик, про
ситися на горщик, коли не спить, бігати, тримаючись за руку 
дорослого, наслідувати дорослих, повторюючи певні прості дії 
за ними, вимовляти окремі прості слова й розуміти, що хочуть 
від неї дорослі. Щоправда, поки у малюка немає усвідомлення 
того, що певні його дії можуть бути шкідливими (наприклад, 
стягання предметів зі стола, розбивання посуду тощо). Вони 
навіть звеселяють його, й він намагається їх повторити, якщо 
не насварити його.

ЩО РОЗУМІЄ ДИТИНА
У дев'ять місяців малюк пам'ятає своє ім'я, і якщо його погу

кати, він повертається до того, хто його кличе. Він уже розуміє 
значення певних слів («дай», «на», «йди до мене» тощо). При 
цьому малюк не тільки розуміє значення слів, але й починає 
вловлювати інтонації, з якими ці слова вимовлені. Він може
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^ Я/умиНо зн,0/Ьиа,!

У дев'ять місяців малюк 
пам'ятає своє ім'я, і якщо 
його погукати, він повертаєть
ся до того, хто його кличе.
Він уже розуміє значення 
певних слів («дай», «на»,
«йди до мене» тощо).

Дитина вже може довго 
зосереджуватися на одному 
занятті, наприклад, на грі.

показувати, як робить машина («ж-ж-ж»), трактор («др-р-р»), 
песик («ав-ав»), кішка («няв») і, згадуючи ті самі звуки, вказувати 
на предмети або тварин, які їх видають. Щоб розвивати ці на
вички, дитині слід показувати нові предмети й промовляти їхні 
назви. Малюк не зможе їх повторити, але запам'ятати — зможе.
І якщо ви, показавши йому ножиці, попросите показати їх, че
рез певний час малюк безпомилково вкаже на них.

Це вік граничної «балакучості». Малята легко оперують ок
ремими звуками й складами. При цьому усе вимовлене малю
ком має виразне емоційне забарвлення, хоча сенсу для нього 
ці звуки набувають набагато пізніше.

До року дитина активно опановує мову, утворюючи дво
складові слова. Малюка усе більше цікавить спільна гра або 
діяльність (що для дитини одне й те саме) з дорослими. Він все 
частіше закликає дорослих допомогти йому.

У цьому віці діти дуже тягнуться до тварин, особливо — до 
пухнастих (оскільки вони м'які й нагадують іграшки), не усві
домлюючи, що спроба погратися з ними може завершитися 
укусом або подряпинами.

Діти, продовжуючи пізнавати навколишній світ, хочуть по
мацати його руками.

Дитина вже може довго зосереджуватися на одному занятті, 
наприклад, на грі.
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Малюк уже вміє поділитися з вами або з іншими малятами 
іграшкою, яблуком. А ви повинні заохочувати це прагнення, 
винагороджуючи його похвалою.

ЯК ПІДІБРАТИ ДИТИНІ ВЗУТТЯ й одяг

З огляду на те, що зв'язки і м'язи ніг дитини ще слабенькі, 
взуття має бути підібраним так, щоб воно утримувало гомілко- 
востопний суглоб, а підошва має бути досить м'якою, з неве
личким підбором і бажано, щоб усередині був супінатор для 
формування зводу стопи. Він потрібний для того, щоб перено
сити навантаження, пружинячи при ходьбі.

Краще, звісно, купувати нове взуття, оскільки ношене може 
бути зім'яте або стоптане попередником (хоча за ті кілька мі
сяців, які дитина носить взуття, стоптати його вона просто не 
встигає).

Але, з огляду на дорожнечу сучасного дитячого взуття, 
можна пошукати взуття й у магазинах секонд-хенду. Там іноді 
можна знайти майже не ношене дитяче взуття за значно 
менші гроші. Намагайтеся не купувати взуття, зроблене кус
тарним або напівкустарним чином, оскільки його виробники 
приділяють більше уваги зовнішньому вигляду продукції, а не

З огляду на те, що зв'язки 
і м'язи ніг дитини — ще 
слабенькі, взуття має бути 
підібраним так, щоб воно 
утримувало гомілковостопний 
суглоб, а підошва має бути 
досить м'якою, з невеличким 
підбором і бажано, щоб усе
редині був супінатор 
для формування 
зводу стопи.
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Головне, щоб одяг дитини був 
зручним, не тиснув, щоб його 
можна було легко 
одягти й зняти.

її фізіологічності й функціональності. Та й якість його лишає 
бажати кращого.

Разом із взуттям увагу слід звернути на шкарпетки. Вони ма
ють бути правильної форми, ніде не тиснути, рубчики не по
винні бути занадто товстими й пальчики в них мають рухатися 
вільно.

Стежте також і за нігтиками на ніжках. їх слід вчасно зістри- 
гати, надаючи їм овальної форми (так, щоб по кутиках не зали
шалося гострих країв).

До одягу маляти висувається менше вимог. Головне, щоб 
він не тиснув, був зручним, щоб його можна було легко одяг
ти й зняти. Особливо це стосується светриків з маленьким от
вором для шиї, через який не пролізе голова, не «обірвавши 
вуха» дитині. Спідня білизна має бути бавовняною, щоб усмок
тувати піт, і в жодному разі — не синтетичною.

Одягати дитину слід так, щоб вона не замерзала, але й не 
перегрівалася. Якщо ви уважно читали цю книжку, то маєте 
пам'ятати, що шарів одягу на дитині має бути стільки ж, скільки 
на вас, — плюс ще один. (Це, звісно, не означає, що на дитину 
слід напнути взимку дві шуби!)

Шапочки мають бути із зав'язочками, але при цьому не за
надто стискати дитині шию. Вони також не повинні «кусатися», 
викликаючи свербіж.

Надягаючи шарфик, пам'ятайте, що він створює додаткове 
ущільнення для коміра, щоб холодне повітря не проникало 
у вітряну погоду за пазуху, а не слугує нашийником, за який 
можна водити дитину.

ЯК ХАРЧУВАТИСЯ В ЦЬОМУ ВІЦІ

Починаючи з 10-го місяця можна розпочати поступово від
лучати дитину від грудей. При цьому слід пам'ятати, що це дуже 
серйозний захід, — як для матері, так і для дитини. Річ у тому, 
що навіть якщо груди вже не є для дитини джерелом харчу
вання, вони однаково залишаються символом й органом для 
більш тісного контакту з мамою, яким колись була для малюка 
пуповина. Для матері це теж не завжди байдуже — годує вона 
дитину грудьми чи ні. Вона може почуватися розчарованою 
від того, що їй довелося відокремитися від дитини — й вона 
втратила для неї свою значущість. Тому, щоб безболісно при
пинити для обох це єднання, що тривало відносно довго, по
трібна поступовість і формування відчуття того, що цей етап
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завершився. Насильницьке, грубе відлучення може викликати 
розчарування й навіть емоційний зрив у дитини, що пізніше 
може виявитися у вигляді агресивності, невпевненості в собі, 
тривожності.

Краще остаточно відняти дитину від грудей до року. Звісно, 
після року діти рідко вимагають груди. Хіба що для швидшого 
засинання декотрі матері дають дитині груди перед сном, але 
це вже мало нагадує годівлю.

З огляду на все вищесказане можна запропонувати зразко
ве меню дитини від десяти місяців до року:

6.00 — грудне молоко (або адаптована молочна суміш) — 
200 мл. Якщо дитина вже давно відлучена від грудей, 
це може бути кефір або молоко в тому самому обсязі.

10.00 — каша (манна, вівсяна, гречана) — 180-200 мл (якщо
в дитини немає схильності до закрепів або нестій
ке випорожнення — можна давати рисову кашу); 
фруктове пюре — 90-100 г; 
яєчний жовток — половину жовтка;

14.00 — м'ясний бульйон — 30 мл;
м'ясні фрикадельки або котлетки — 25-50 г; 
овочеве пюре — 100 г; 
хліб — 5 г;
фруктовий сік — 90 мл;

18.00 — кефір — 180-200 мл;
сир — 30 г; 
печиво — 1 шт.

22.00 — грудне молоко (або адаптована молочна суміш чи
молоко) — 200 мл.

До цього віку в дитини вже, швидше за все, з'явилися
4-8 зубів, але жувати ними дитина ще не може, оскільки це — 
різці. Однак малюк досить успішно може жувати шматочки 
відварених овочів, фрукти, печиво за допомогою ясен і язика. 
Тому після дев'ятого місяця ви можете розпочинати давати ди
тині окремі страви у вигляді шматочків. Звісно, м'ясо давати 
шматочками поки що не можна.

При переході від перетертої їжі до шматочків слід пам'ятати 
про те, що, по-перше, ця зміна має бути поступовою. Спочат
ку ретельно розімніть шматочки їжі виделкою й покладіть її 
у ротик маленькими порціями. А вже пізніше, коли дитина 
трішки звикне до такого харчування, поступово збільшуйте 
шматочки.

По-друге, не вся їжа малюка цього віку має бути у вигляді 
шматочків, а лише окремі страви.

Після дев'ятого місяця ви 
можете розпочинати давати 
дитині окремі страви 
у вигляді шматочків.
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Даруючи дитині нові іграш
ки або граючи в нову гру, 
ви допомагаєте їй пізнавати 
себе, навколишній світ і певні 
закони природи, відштовхую
чись від тих навичок і мож
ливостей, які з'являються 
в дитини.

Обов'язковою іграшкою 
є м'ячик.

Оскільки дитина вже починає 
ходити, ви можете придбати 
їй іграшки, які можна возити 
на мотузочці (авто, тварин
ки на коліщатах тощо) або 
штовхати перед собою, 
тримаючи за ручку.

ЯКІ ІГРАШКИ ПОТРІБНІ ДИТИНІ 
В ЦЬОМУ ВІЦІ

Знову акцентуємо вашу увагу на тому, що гра для дити
ни — це процес навчання. Даруючи їй нові іграшки або граючи 
в нову гру, ви допомагаєте дитині пізнавати себе, навколишній 
світ і певні закони природи, навіть, можливо, не підозрюючи 
про це. Тому з кожним наступним місяцем ви повинні дарувати 
малюку нові іграшки, вигадувати нові ігри, відштовхуючись від 
тих навичок і можливостей, які з'являються в дитини.

Для 10-12-місячної дитини вже недостатньо брязкалець, 
дзвіночків та інших старих іграшок. Вона вже вивчила їх уздовж 
і поперек, і їй потрібні нові відчуття й враження.

Особливо корисні для малят цього віку кубики. Можливо, 
ви вже придбали дитині один набір. Купіть ще один, що відріз
няється розмірами або кольоровою гамою. Адже кубиками 
можна грати як завгодно: складати й викладати з коробки, 
класти на стіл як паровозик з вагончиками і штовхати по столу, 
їх можна занурювати в банку або чашку — й знову діставати 
звідти. Пізніше (до року) з них можна будувати вежу. Причому, 
чим старша дитина, тим вища виходить вежа. З кубиків можна 
побудувати міст — і водити під ним машинку. А якщо ви при
дбали кубики у вигляді будівельного набору, то тоді, з вашою 
допомогою, дитина таки перетвориться на архітектора.

Якщо в дитини є набір кубиків з картинками, то, залежно 
від зображення на них, ви можете або викладати з дитиною 
тематичні набори (наприклад, посуд, ягоди, фрукти, тварини), 
або складати з них картинки (якщо на кожному кубику є лише 
фрагмент цілої картинки).

Також дуже добре розвивають моторні навички й тямущість 
пірамідки. При цьому вони можуть бути різних типів — тради
ційні, з підставкою й штирем, що стирчить із неї, на який надя-
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гають колечка різного розміру, або нетрадиційні — у вигляді 
набору предметів різного розміру (наприклад, скляночок) із 
виступаючим зовні кільцем, що мають на денці, на яке ставить
ся наступна скляночка.

Дуже цікаво спостерігати, як малюк спочатку намагається 
зібрати пірамідку просто абияк, не дотримуючись послідов
ності колечок за розміром. Потім, згодом, дитинча починає 
розуміти, що найбільше колечко має бути внизу, а наймен
ше — нагорі. При цьому малюк постійно розвиває свій окомір, 
намагаючись все зібрати правильно. А ваше завдання — пояс
нювати словами те, що дитина робить руками, й спрямовувати 
її дії в правильному напрямку.

Обов'язковими іграшками є м'ячики. Вони можуть бути 
більші й менші. їх можна катати по підлозі або по столу, пха
ти їх ногами, лягати на них животом або спиною й качатися. 
А за допомогою татка або мами навіть можна спробувати сто
яти на м'ячику. Маленькі м'ячики, як і кубики, можна вкладати 
в склянку, чашку — й потім знову діставати звідти.

Оскільки дитина вже починає ходити, ви можете придбати 
їй іграшки, які можна возити на мотузочці (авто, тваринки на 
коліщатах тощо) або штовхати перед собою, тримаючи за ручку.

Обов'язковою іграшкою мають стати барвисті дитячі книги 
з товстими сторінками і яскравими малюнками, особливо якщо 
вони висуваються при перегортанні сторінок, із зображення
ми замків і персонажів книги. Ви можете заперечити: «Кни
га — це не іграшка!» Ні! Будь-який предмет для дитини — це 
іграшка, оскільки неважливо як, але він сприяє її якнайшвид
шому розвитку. Діти, які були позбавлені іграшок, відставали 
в розвитку (і фізичному, й інтелектуальному — особливо) від 
тих своїх однолітків, які мали набір іграшок.

У рік, на день народження, подаруйте дитині перший конс
труктор, деталі якого — досить великі, котрий легко можна 
складати. Він не повинен бути занадто складним, інакше дитина 
швидко втратить до нього інтерес. А от старшим дітям потрібно 
підбирати більш складний конструктор, наприклад «Лего».

Вибираючи конструктор, спробуйте зібрати його деталі 
самі. Якщо вони браковані й погано з'єднуються, то краще 
його не брати, оскільки дитина, зробивши кілька невдалих 
спроб, кине його.

Для прогулянок можна й слід купити цебро, совочок і на
бір пасочок. Щоправда, такий набір більше пасує дітям, стар
шим року, але іноді й значно молодші діти можуть із ним впо
ратися.

У рік, на день народження, 
подаруйте дитині перший 
конструктор.

Вибираючи конструктор, 
спробуйте зібрати його деталі 
самі, перевірте, щоб вони 
не були браковані й добре 
з'єднувалися.

Для прогулянок можна й слід 
купити цебро, совочок і набір 
пасочок.

Обов'язковою іграшкою мають 
стати барвисті дитячі книги 
з товстими сторінками 
і яскравими малюнками.
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РОЗДІЛ IX 
ДИТИНА ВІД РОКУ 
ДО ПІВТОРА

ЩО ПОВИННА ВМГГИ ДИТИНА 
ДО КІНЦЯ ПЕРШОГО-ПОЧАТКУ ДРУГОГО 
РОКУ ЖИТТЯ

За перші 12 місяців життя з вашою дитиною відбулися на
стільки значні зміни, що їхню стрімкість можна порівняти хіба 
що зі швидкістю росту бамбука! Адже тільки уявіть собі: з ма
ленького червоненького «черв'ячка», який вічно репетує, ди
тина перетворюється на маленьку людину. Її майже рослинні 
(у перші місяці життя) можливості, що полягають у чергуванні 
сну, годування й плачу, розширилися настільки, що вам уже 
стає цікаво спілкуватися з нею. Багаж, з яким дитина ступає на 
поріг другого року життя, не такий вже й малий. Рухові навич
ки вже досягли певного рівня, пройшовши послідовні етапи 
сидіння, стояння, плазування, ходьби й навіть спроб перегонів. 
Руками дитина може брати предмети, кидати їх. Причому вже 
в цьому віці ви помічаєте, що одна з рук стає провідною, й стає 
зрозуміло — праворука ваша дитина чи ліворука.

Емоційна сфера стає досить багатою (у порівнянні з одно
манітними емоціями перших місяців, які полягали у вираженні 
задоволення або невдоволення). Тепер дитина може виражати 
не тільки їх, але й радість, що доходить до захвату, а невдо
волення вона може підсилити до гніву, що переходить у лють.

Щ 'о тіо  ^

Рухові навички вже досягли 
певних успіхів, пройшовши 
послідовні етапи сидіння, 
стояння, плазування, ходьби 
і навіть спроб перегонів.
Руками дитина може брати 
предмети, кидати їх.

Посмішка — мімічний рух, 
характерний лише для люди
ни. Вона з'являється в перші 
місяці життя, а до кінця 
першого року доповнюється 
сміхом, простяганням руче
нят і вимовою різноманітних 
голосних звуків.

У перші місяці життя дити
на спить близько 20 годин.
Тепер на сон припадає лише 
10-13 годин. А в решту 
часу дитина не знає ні 
хвилини спокою.
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З'являється цікавість, яку вже можна прочитати на обличчі ма
люка. Зовсім чітко можна зрозуміти, коли дитина боїться чо
гось або чимось здивована. Причому важливо не стільки саме 
багатство емоцій, скільки та розмаїтість приводів для їхнього 
прояву, які дитина може вирізняти.

У цей час уже всі рухи дитини, всі форми активності спов
нені емоційності. Вона стрибає, бігає, рве папір, кидає кубик чи 
інші іграшки, прислухається до незнайомих звуків, що лунають 
з іншої кімнати або коридору, і ви завжди можете побачити на 
її обличчі досить виразні емоції. Вони проявляються у вигляді 
міміки, жестів тощо. Посмішка — мімічний рух, характерний 
тільки для людини. Вона з'являється в перші місяці життя, а до 
кінця першого року доповнюється сміхом, простяганням руче
нят і вимовою різноманітних голосних звуків.

У цьому віці дитина вже досить свідомо грається. Якщо вона 
залишається на самоті і гратися їй нічим, її починає обтяжува
ти самотність. Але лишень вона побачить знайомі обличчя, 
радість просто сповнює її.

Під кінець року дитина починає опановувати мову й у дру
гий рік вступає, засвоївши односкладові й навіть деякі дво
складові слова. Але запас її слів набагато більший за рахунок 
тих, які вона знає, але не може вимовити.
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Підвівшись на ноги, дитина прагне до завоювання простору. 
Для цього їй вже потрібно більше часу. Таким чином, зі «спля
чої красуні» (у перші місяці життя дитина спить близько 20 год) 
вона поступово переходить до режиму, де на сон припадає 
лише 10-13 годин. В решту ж часу дитина не знає ні хвили
ни спокою. Усе, що оточує дитину, залучає її чуттєві й рухові 
функції: вона намагається до всього доторкнутися, хапає все, 
що потрапляє під руку, тягне різні предмети до рота, і якщо не 
може дістати якусь річ, що зацікавила, починає вимагати, щоб 
її їй дали. Всі ці акти можна поєднати в одну загальну барвисту 
картину, що називається емоційністю. Причому в ній беруть 
участь не тільки мімічні м'язи й м'язи кістяка, але й усі інші 
функціональні системи організму: серцево-судинна, дихальна, 
ендокринна, нервова. Таким чином, однорічна дитина досягає 
певного соціального розвитку, але він ще досить примітивний, 
оскільки в маляти ще не сформувалося повністю поняття забо
рони (деякі з «табу» малюк уже знає, але не завжди виконує). 
Тобто періодично дитина може перевіряти — чи дійсно не 
можна робити щось, що їй забороняють дорослі, чи заборо
ну можна порушити. При цьому малюк уже може намагатися 
замаскувати свої дії, щоб його не перервали на самому почат
ку. У цьому віці починає виявлятися індивідуальність дитини.

ЯА$ок,а/§0 зьо/Ши,! у /

У цьому віці починає виявля
тися індивідуальність дитини.

У цей час уже всі рухи ди
тини, всі форми активності 
сповнені емоційності.

У цьому віці дитина вже до
сить свідомо грається.

Зі «сплячої красуні» (у перші 
місяці життя дитина спить 
близько 20 год) дитина по
ступово переходить до режи
му, де на сон припадає 
лише 10-13 годин.



Таблиця
Знання й навички дитини

(до кінця першого-початку другого року життя)

№
з/п

Рухова активність Мовлення Емоційний розвиток

1. Плазує без сторонньої 
допомоги.

Розуміє прості словесні 
прохання й виконує 
елементарні доручення.

Тягнеться до свого зображення 
в дзеркалі й посміхається йому.

2.
Стоїть і ходить само
стійно або зі сторон

Говорить від чотирьох 
до десяти слів.

Грається в «ку-ку» і «ладусі».
ньою допомогою.

Розуміє запитання на 
кшталт: «Де мама?», 
«Де твій носик?»,
«Де машинка?»

Із задоволенням грається з до

3.
Намагається піднімати
ся сходами.

рослими в гру «дай —  на». (Якщо 
затримати предмет трохи довше —  
може намагатися вирвати предмет 
з рук, намагаючись відновити гру.)

4.
Прагне діяти певною 
(правою або лівою) 
рукою.

Імітує звуки. («Як ро
бить кішка?» —  «Няв».)

Радіє новим людям або, навпаки, 
лякається їх. При цьому на дітей 
майже завжди реагує позитивно.

Намагається малювати, 
хоча ця дія більш наслі
дувальна, ніж свідома.

На слова «До побачен

5.
ня!» —  киває або махає Під час вдягання допомагає дорос
рукою, робить «поцілу
нок рукою».

лим.

6.

Дістає предмети 
(іграшки), сховані 
в шухлядці, і кладе їх 
назад на прохання.

«Підспівує», якщо 
звучить уподобана 
мелодія.

При називанні знайомих людей 
на ім'я вказує на них.

7.
Будує вежу із 
двох-трьох кубиків.

Самостійно або на

Розуміє значення слів 
«дай», «на», «йди до 
мене» тощо.

Усе вимовлене малю

Починає вловлювати інтонації, 
з якими дорослі вимовляють слова.

8. прохання шукає зник
лий предмет.

ком має виразне емо
ційне забарвлення.

Малюк вже пам'ятає своє ім'я.

9.
Бере в руки ложку й 
імітує власне годування.



№
з/п Рухова активність Мовлення Емоційний розвиток

10.

11.

Відкриває й закриває 
матрьошку.

Утримує іграшки в кож
ній з рук і намагається 
брати третій предмет.

Зазвичай дитина 
у 12 місяців вимовляє 
слова, що складаються 
із двох складів «ма-ма», 
«та-то», «ба-ба» тощо.

З'являється цікавість, яку можна 
прочитати на обличчі малюка.

Можна зрозуміти, коли дитина 
боїться чогось або чимось здиво
вана.

12. Розрізняє зелений 
і чорний кольори.

Посмішка, яка з'являється в перші 
місяці життя, до кінця першого 
року доповнюється сміхом.

13.
Кидає іграшки (напри
клад, м'яч), стежить за 
ними.

Якщо дитина бачить знайомі облич
чя, радість сповнює її.

14.

Використовує сторонні 
предмети для спроби 
дістати щось, якщо не 
може зробити це рукою.

Дитина вже може перевіряти —  
чи дійсно не можна робити щось, 
що їй забороняють, чи заборону 
можна порушити.

15.
Уважно розглядає 
картинки.

У цьому віці починає виявлятися 
індивідуальність дитини.



Розділ 9
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Відповідно до усталених 
канонів, у правильно по
будованому людському тілі 
довжина голови у 8 разів 
менша за довжину всього гіла 
й у 3 рази менша за довжину 
тулуба. Довжина рук дорів
нює 3,25, а ніг — 4,25 довжи
ни голови. Тіло дитини має 
зовсім інші пропорції.

Щоб визначити, чи правильно 
розвивається дитина, окрім 
маси й довжини гіла визна
чають і його пропорційність. 
Наприклад, уважається, що 
окружність грудей у новона
родженої дитини більша від 
окружності голови на стільки 
сантиметрів, скільки 
років малягі.

Фізичні параметри дитини 
від року до півтора

Людське тіло в різні періоди життя має різні пропорції. Го
лова, тулуб, руки й ноги знаходяться у постійних для кожного 
віку співвідношеннях. Звичайно, існують індивідуальні коливан
ня (залежно від статі, раси тощо). Але межі цих коливань досить 
незначні, тому, у середньому, люди одного віку мають однакові 
пропорції тіла. І якщо ця пропорційність порушується, то це 
сприймається нами як порушення гармонії або естетична вада.

Відповідно до усталених канонів, у людському тілі правильної 
будови довжина голови у 8 разів менша за довжину всього тіла 
й у 3 рази менше довжини тулуба. Довжина рук дорівнює 3,25, 
а ніг — 4,25 довжини голови. Тіло дитини має зовсім інші про
порції. Так, у новонародженого довжина голови лише у 4 рази 
менше довжини його тіла, довжина рук становить 1,6, а довжина 
ніг — 2,5 від довжини голови. До року ці співвідношення змі
нюються. Довжина голови укладається в довжині тіла близько
5 разів, а довжина рук дорівнює довжині ніг. Таким чином, дитина, 
порівняно з дорослим, — це коротконога й короткорука істота 
з великою головою й великими очима. (Очі під час росту люди
ни — з дитинства до дорослого віку — ростуть значно повільні
ше від інших частин тіла. Тому вони первинно великі, і щодо про
порцій голови дитини й дорослого, то у дітей очі набагато більші.)

Цей феномен використовують художники-мультиплікатори. 
Якщо вони хочуть, щоб їхній персонаж викликав розчулення, 
любов та інші приємні емоції, то зображують його із пропор
ціями дитини — велика голівка, величезні очі з довгими віями, 
короткі лапки (або ручки й ніжки). І, навпаки, — злого персона
жа обов'язково малюють у пропорціях дорослого.

Від пропорцій перейдемо до абсолютних величин. Після 
того, як дитині виповнився рік, темпи її фізичного розвитку 
трохи вповільнюються. У середньому маса її тіла збільшується 
лише на 30-50 г щотижня.

У дитини у віці одного року окружність голови досягає 
в середньому 46,6 см, до півтора року вона зростає до 48 см, 
а у дворічних малят — до 49 см. Таким чином, протягом друго
го року життя окружність голови збільшується на 2 см.

Щоб визначити, чи правильно розвивається дитина, окрім 
маси й довжини тіла визначають його пропорційність. На
приклад, вважається, що окружність грудей у новонародженої 
дитини більша від окружності голови на стільки сантиметрів, 
скільки років маляті.
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ДИТИНА ВІД РОКУ ДО ПІВТОРА

Ноги ростуть у довжину набагато швидше від рук. У немо
вляти руки трохи довші від ніг, але до року кінцівки стають од
накової довжини, а у дворічної дитини ноги вже довші за руки. 

Порівняльна характеристика довжини ніг

Хлопчики Дівчатка

Немовля 19 18,5
1 рік 28 27
2 роки 34 35
3 роки 39 39
4 роки 41 41

Розгляньмо череп дитини. Він поділяється на лицьову й моз
кову частини. Мозкова частина черепа значно більша, ніж ли
цьова, особливо в немовлят. З віком весь череп росте, але 
лицьова його частина росте набагато швидше, ніж мозкова. 
Особливе значення для зовнішнього вигляду має ріст нижньої 
щелепи. Ця кістка складається з кісткової дуги і розгалужень, 
що відходять від неї. Кут, утворюваний розгалуженнями від
носно дуги, змінюється (залежно від віку) від тупого до прямо
го. При цьому в жінок форма нижньої щелепи (як і весь череп 
у цілому) у дорослому стані дуже схожа на дитячу.

Змінюється вага дитини. У цей період вона збільшуєть
ся приблизно на 200-250 г щомісяця, що становить близько 
2,5-3 кг на рік. А зріст збільшується на 12 см, причому з кож
ним місяцем він уповільнюється. Іноді він може навіть зу
пинитися — й залишатися незмінним протягом 1-3 місяців. 
Це залежить від харчування, навколишнього середовища та 
інших факторів. Однак і зріст, і вага більшою мірою залежать 
від спадковості.

Зуби, що з'явилися до року, доповнюються чотирма премо- 
лярами, які з'являються між роком і 18 місяцями. А між 16-м 
і 24-м місяцями прорізуються ікла. Порядок прорізування зубів 
може порушитися, але в середньому до 25-го місяця життя 
в дитини має бути 20 молочних зубів.

Іноді прорізування зубів може супроводжуватися місцевим 
болем, слинотечею, дратівливістю, зниженням апетиту. Про ці 
й деякі інші моменти, пов'язані із прорізуванням зубів, ви про
читали в розділі VI.

Незважаючи на те, що дитина у віці від року до півтора 
уже добре стоїть і ходить, будова її тіла поки не цілком від
повідає функції прямоходіння, що відрізняє людину від вищих 
тварин.

ЯА̂ ЬКО/ІО ЗЬО/Ши,! ^

Змінюється вага дитини.
У цей період вона збільшуєть
ся приблизно на 200-250 г 
щомісяця, що становить 
близько 2,5-3 кг на рік.
А зріст збільшується на 12 см, 
причому з кожним місяцем 
він уповільнюється.

До 25-го місяця життя в ди
тини має бути 20 молочних 
зубів.

Хребет дитини ще не ЗМІЦНІВ, 

її зв'язковий апарат не до 
кінця сформований і почи
нає костеніти лише до 
кінця дошкільного віку.
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У дітей дуже часто зустріча
ються переломи на кшталт 
«зелена гілочка». Чи ви 
ламали коли-небудь зелені 
молоді пагони чагарників? 
Згадайте, як це відбувалося: 
усередині стебло зламалося, 
а зовні товста соковита шку
ринка утримує його й майже 
не порушена.

Серцево-судинна, дихальна 
й травна системи не за
знають помітних змін. Так, 
частота серцевих скорочень 
залишається на рівні близь
ко 120 на хвилину, частота 
подиху — не нижча 
30 вдихів на хвилину.

Річ у тім, що ступні коротких ніжок дитини ще дуже малі, 
а голова — велика й важка. М'язи шиї, спини, ніг ще не зміцні
ли. Все це утруднює підтримання рівноваги. Крім того, ще не
достатньо розвинений вестибулярний апарат дитини.

Хребет дорослої людини має кілька фізіологічних вигинів, що 
полегшують стояння й ходьбу. Ці вигини називаються «лордоза
ми» й «кіфозами». Лордоз — це вигин допереду. Кіфоз — дозаду. 
Якщо поглянути зверху вниз, то в дорослого є шийний лордоз, 
грудний кіфоз, поперековий лордоз і крижово-куприковий кі
фоз. Ці скривлення слугують своєрідними амортизаторами, які 
пом'якшують трясіння тіла при ходьбі, бігу й стрибках.

У дітей, особливо маленьких, хребет не має всіх цих ви
гинів. Крім того, він ще не зміцнілий, його зв'язковий апарат 
не до кінця сформований і починає костеніти лише до кінця 
дошкільного віку. А вигини хребта формуються й закріплю
ються в середньому до 13-15 років. Причому формування 
їх відбувається послідовно. У новонародженого хребет має 
форму майже прямого стовпа. Коли дитина починає тримати 
голову й у роботу включаються шийні м'язи, починає форму
ватися шийний лордоз. Пізніше, коли дитина починає сидіти, 
з'являється грудний кіфоз. А після того як дитина починає 
стояти й ходити, формується поперековий лордоз. Але навіть 
і в цей період життя, коли дитина лягає, її хребет знову ви
прямлюється, оскільки не досяг ще потрібного ступеня окос
теніння.

Взагалі кістки дитини досягають цілковитої зрілості лише до 
періоду статевого дозрівання. До того ж часу поверхневий шар 
кістки дитини — окістя — значно товщий, ніж у дорослих. Тому 
в дітей дуже часто зустрічаються переломи на кшталт «зеле
на гілочка». Чи ви ламали коли-небудь зелені молоді пагони 
чагарників? Згадайте, як це відбувалося: усередині стебло зла
малося, а зовні товста соковита шкуринка утримує його й май
же не порушена. Такі самі й піднадкісткові переломи в дітей. 
Крім того, кістки кисті й стопи ще довго мають хрящову основу 
й костеніють у певний час.

Серцево-судинна, дихальна і травна системи за ці півроку 
(з року до півтора) не зазнають помітних змін. Так, частота сер
цевих скорочень залишається на рівні близько 120 на хвилину, 
частота подиху — не нижча 30 вдихів на хвилину. Що ж сто
сується шлунково-кишкового тракту, то він продовжує працю
вати так само, якщо, звичайно, ви не ввели до раціону дитини 
шашлик, барбекю, сало із часником та інші м'ясні продукти, не 
передбачені для цього віку.
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ЩО МАЄ УМГГИ ДИТИНА У ВІЦІ 
ВІД РОКУ ДО ПІВТОРА

Наприкінці першого — на початку другого року життя ди
тина продовжує опановувати самостійну ходьбу. Деякі діти, 
уже навчившись ходити, продовжують плазувати й після року 
і щоб швидше досягти своєї мети, замість того, щоб побігти, 
опускаються навколішки й швидко плазують, тобто «біжать» на 
чотирьох кінцівках. При цьому способи плазування вдоскона
люються й варіюються: відзначаються випрямлення голови 
й шиї, випрямлення рук і спини, одночасний поворот у про
тилежні боки тулуба й плечей, тулуба й тазу, диференційовані 
рухи плечей і рук, тулуба, ніг і тазу. Опановані ще до року, 
ці рухи починають поєднуватися і перетворюватися на нові 
рухові навички.

Протягом якогось часу малята продовжують ходити «бо
ком». У віці 12-15 місяців дитина може вже не триматися за 
опору, але вона ще не здатна з такого положення повернутися 
назад, щоб дістати іграшку. Це стане можливим тільки до півто
ра року. Знаходячись у вертикальному положенні, дитина ще 
не в змозі повністю випрямити ніжки, тому вона стоїть «живо
том уперед», а ноги її трохи розвернуті.

Чим стійкіше стоїть дитина, тим краще розвинені її ноги. По
чинають вільно розгинатися стегна й коліна, а у стопах фор
мується підошовний згин. Завдяки цьому з'являється п'ятково- 
пальцева форма кроку з початковою опорою на п'яту, а потім 
на пальці — так званий «перекат».

Починаючи з півтора року, маля починає самостійно підво
дитися з положення «на животі» й «на спині». Спосіб ходьби 
стає більш досконалим: малюк уже не розводить широко свої 
ноги. Руки, які раніше дитина піднімала до рівня плечей, на
магаючись ухопитися за оточуючі предмети, аби підстрахувати 
себе, тепер опущені уздовж тулуба.

Основним способом пізнання світу для дитини залишаєть
ся гра. Для цього малюк маніпулює з різними предметами. 
Він брав їх до рук і раніше, але тепер, на початку другого 
року життя, ці дії із предметами (іграшками, посудом, пред
метами домашнього побуту) стали більш різноманітними 
й набули іншої якості. Тепер дії з ними здійснюються не тіль
ки за допомогою рук і очей. Неабияку участь беруть шия, 
корпус і особливо ноги. Адже тепер до цікавого предмета 
можна підійти.

ЯА)і,к,а/§о знати,! ^
У віці 12-15 місяців дити
на може вже не триматися 
за опору, проте вона ще не 
здатна з такого положення 
повернутися назад, щоб діста
ти іграшку.

Основним засобом пізнання 
світу для дитини залишаєть
ся гра. На початку другого 
року життя дії із предметами 
(іграшками, посудом, пред
метами домашнього побуту) 
стали більш різноманітними 
й набули іншої якості.
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і /  Щіп ЗН/О/Ьъи,!

У віці від року до півтора 
дитина починає обмацувати, 
перевертати, трясти, розби
рати, роз'єднувати, а погім 
з'єднувати предмети.

Рухова активність має вели
чезне значення для розвитку 
моторики дитини, для вироб
лення точності й узгодженості 
її рухів, підпорядкування 
роботи рук і ніг контролю 
ока. Більш точна координація 
рухів, що формується в цей 
період, приводить до роз
витку стійкості уваги дитини, 
точності її сприйняття, 
до розвитку її вольових 
зусиль.

У віці від року до півтора дитина починає обмацувати, пе
ревертати, трясти, розбирати, роз'єднувати, а потім з'єднувати 
предмети. Малюк переносить їх з місця на місце, ніби пере
віряючи, де вони краще виглядатимуть. Він може бряжчати 
ними, особливо якщо при ударі предмети видають мелодій
ний звук. У цей період діти починають учитися кидати й ло
вити м'яч.

Дитина, починаючи з перших місяців другого року життя, 
намагається, і не без успіху, зрушувати меблі. Малюк може до
сить довго штовхати по кухні табуретку або стілець, висувати 
їх з-під стола, знову запихати, рухати їх у кімнату або пере
суватися з предметом по всій квартирі. При цьому потрібно 
стежити, щоб табуретка, упавши, не прибила самого переста- 
новника. Малюк може возити на мотузочці машинку, перево
зити її з місця на місце, ховати під ліжко або в шафу тощо. Така 
рухова активність має величезне значення для розвитку мото
рики дитини, для вироблення точності й узгодженості її рухів, 
підпорядкування роботи рук і ніг контролю ока, більш точної 
координації. Усі сформовані в цей період навички приводять 
до розвитку стійкості уваги дитини, точності її сприйняття, до 
розвитку її вольових зусиль.

Якщо раніше дитина сиділа на руках у матері або в ліжеч
ку й бачила всі предмети безпосередньо перед собою, не 
бачачи їх з іншого боку, то, почавши ходити, вона обходить 
їх з інших боків, знайомлячись із їхньою величиною, пізнаю
чи об'ємність предметів. Коли діти починають ходити, вони
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знайомляться із відстанню й з напрямком, у якому вчиняють 
свої рухи.

Навчившись ходити по кімнаті, а потім виходити й за її межі, 
дитина постійно натрапляє на труднощі, на несподівані пере
шкоди, які вона змушена переборювати — це завдання, з якими 
вона має впоратися. Наприклад, малюк тягне за собою швабру, 
що раптом зачепилася за ніжку стола, але він цього не бачить 
і продовжує тягти її, смикати. І якщо швабра не піддається, ди
тина починає просити в дорослих допомоги. Спостерігаючи за 
тим, як дорослий звільняє швабру, дитина учиться знаходити 
причину виникнення проблеми, а головне — знаходити вихід 
із ситуації, що склалася. У такий спосіб розвиваються початкові 
форми мислення. Ця форма мислення називається «мислення 
руками», і вона вкрай необхідна для подальшого розумового 
розвитку дитини.

Дитина захотіла дістати з високої полиці машинку. Для цього 
їй потрібно підставити табуретку, залізти на неї — й тільки піс
ля цього схопити бажану іграшку. Малюк підставляє табуретку, 
залазить на неї, але виявляється, що табуретка стоїть занадто 
далеко від полиці й дістати машинку він не може. Тоді маля 
злазить із табуретки, пересуває її ближче, знову залазить на 
неї — й тільки після цього дістає бажану іграшку. У такий спосіб 
дитина учиться досягати своєї мети, а це розвиває її самостій
ність і наполегливість. Ваше завдання при цьому — стежити за 
тим, щоб досягнення мети не було небезпечним для дитини, 
але водночас важливо спонукати маля до таких зусиль.

Я ^ 'м а /в о  ЗИ/О/ИЬО/! ^
Дитина вчиться знаходити 
вихід з проблемної ситуації, 
що склалася. У такий спосіб 
розвиваються початкові фор
ми мислення.

Помітивши, що дитина робить 
щось недозволене, краще 
переключити її увагу на іншу 
гру, а небезпечні предмети 
покласти туди, куди вона 
не зможе дістатися.
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Паралельно з удосконаленням рухів розвивається й тонка 
моторика. Дитина стає більш спритною! Вона уже може бра
ти пальцями дрібні предмети, розбирати на частини мамину 
біжутерію, відкривати кришечки флаконів з ліками тощо. І от 
це вже стає небезпечним. Тим паче, що все це тягнеться до 
рота, оскільки рот усе ще залишається органом пізнання. Тому 
виникає небезпека отруєння або потрапляння стороннього 
предмета в дихальні шляхи. Якщо ви при цьому будете просто 
віднімати ці предмети або просто лаяти дитину, вона однаково 
спробує «обдурити» вас і доможеться свого. Тому, помітивши, 
що дитина робить щось недозволене, краще привернути її 
увагу до іншої гри, а небезпечні предмети покласти туди, куди 
вона не зможе залізти. Хоча в деяких випадках можна дозво
лити дитині зробити те, що вона хоче, щоб дитина сама відчула 
і зрозуміла, що те, що вона робить, може завдати болю. (На
приклад, малюк знайшов коробочку з голками. Він перевер
нув її й висипав голки на килим. Потім він почав долонькою 
розгрібати купку цих голок і вколовся. На обличчі, оберненому 
у бік мами, — біль і подив. Мама до цього пояснювала йому, 
що голки можуть уколоти ручку, а тепер повторила те ж саме. 
Після цього маля припинило торкатися цієї коробочки: травма 
незначна, проте наскільки повчально!)

^  ЯА)І/(СС/§0 ЗН/О/М/и,!

У 18 місяців словниковий за
пас маляти становить близько 
20 слів.

Етап дослідження й «за
воювання» навколишнього 
світу значною мірою сприяє 
розвитку мовлення.

Більшу частину слів у дітей 
до двох років становлять 
імена — іменники. Поступово 
діти від окремих слів 
переходять до речень.

ЩО РОЗУМІЄ ДИТИНА У ВІЦІ 
ВІД РОКУ до ПІВТОРА

Опанування рідної мови є для дитини другим найваж
ливішим досягненням. Зазвичай дитина наприкінці періоду 
немовляти ще незначно розуміє мовлення оточуючих її лю
дей, і це розуміння ще занадто вузьке й своєрідне. Словник 
дитини швидше збагачується після року, коли вона, навчив
шись ходити, зустрічається із все більшою кількістю пред
метів.

Зазвичай дитина у 12 місяців вимовляє 3-5 слів, що скла
даються із двох складів («ма-ма», «ба-ба» тощо), а вже у 18 мі
сяців її словниковий запас становить близько 20 слів. Таким 
чином, у розвитку мовлення відзначаються більші досягнен
ня. Від вимовляння звуків, вигуків, окремих слів дитина пе
реходить до утворення речень з 2-3 і навіть декількох слів. 
Це і є народження властивого дитині мовлення із самобутні
ми перекручуваннями й вигадками, що надає їй ширші мож
ливості самовираження й формулювання запитань.
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Щоб позначати той чи інший предмет, щоб мати «поняття», 
дитина повинна їх розуміти. Етап дослідження й «завоювання» 
навколишнього світу значною мірою сприяє розвитку мовлен
ня. Цьому сприяє й постійне, різноманітне за формою спілку
вання дитини з дорослими. Наприклад, якщо ви одягаєте ди
тину, то обов'язково супроводжуйте власні дії розповіддю про 
те, що ви зараз робите: «Зараз ми надягнемо сорочечку. Де со
рочечка? Принеси її мені. А тепер одягнемо штанці. Де штанці? 
Принеси їх».

Виконуючи такі прості завдання, дитина вправляється в слу
ханні й розумінні слів і цілих речень. Малюк починає вслухува
тися у слова, якими позначаються предмети й дії з ними, і неза
баром починає розуміти, які предмети його оточують. Коли ви 
граєтеся з дитиною, показуйте їй носик, оченята, чашку, ложку, 
учіть її пов'язувати певні частини тіла або предмети з певними 
звукосполученнями. Це — перший крок до дійсного розумін
ня слів. І коли наступного разу ви запитаєте дитину: «Що це? 
А це що?» — і маля відповість, нехай і не зовсім правильно 
або спотворюючи слова (наприклад, замість «цукор» — ска
же «суколь», або замість «черв'як» — «чевряк»), то ви повинні 
повторити для нього назву предмета. Це й буде закріпленням 
поняття.

Більшу частину слів у дітей до двох років становлять іме
на — іменники. Дуже часто однаковим словом дитина позначає 
різні, хоч і схожі предмети. Наприклад, слово «шапа» — позна
чає й шапку, і косинку, і ковпак — тобто все, що одягається на 
голову, а слово «рідота» — палаючий сірник, вогонь, палаюче 
вугілля, гарячу воду тощо, хоча в нашому розумінні «рідота» — 
це щось рідке.

Такі слова мають дуже розпливчасте значення й позначають 
всі предмети, що мають якусь спільну, іноді зовсім випадкову 
ознаку. У міру того, як досвід збагачується, дитина вчиться 
розрізняти предмети й, відповідно, починає більш правильно 
вживати слова. Так, наприклад, одна дівчинка в 1 рік і 9 місяців 
чітко розрізняла м'ячик, кульку для гри в пінг-понг і повітря
ну кульку, хоча лише 2-3 місяці тому м'ячиком називала все 
кругле.

Поступово діти від окремих слів переходять до речень. Спо
чатку ці речення складаються із двох (трохи пізніше — трьох 
слів): «Мама. Олівчик» («Мамо, от олівець») або «Тол кака!» 
(«Стіл поганий» — після того, як малюк забився об кут стола). 
Природно, що для того, аби дитина заговорила реченнями, 
ЇЇ словниковий запас має складатися з 30-60 слів.

ЯЛ}І/К,0/в0 ЗЬО/Ш/Си! ^

Тільки до кінця другого року 
дитина починає змінювати 
слова, зокрема іменники, 
відповідно до відмінків.

Опанування мови має зна
чення не тільки для розу
мового розвитку дитини. 
Величезну роль опанування 
мови відіграє й у формуванні 
перших моральних оцінок.
Уже із цього віку в дитини 
складається ставлення до 
гарного й поганого, до пре
красного й потворного.
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^  Щ щ кіо  зно/Ши,!

Від Р0КУ А ° Двох Р °К1В 
словник дитини швидко 
збагачується. Якщо до кінця 
першого року число слів, які 
розуміє дитина, становило 
близько ЗО, а число вимо
влених — одиниці, то за 
7-8 наступних місяців число 
вимовлюваних слів 
у середньому зростає 
до 250.

Поступово фрази стають усе довшими, але складаються та
кож з окремих слів, які ще не зовсім узгоджуються одне з од
ним: «Мацик сніг бух» («Хлопчик упав у сніг»); «Дай та китька» 
(«Дай ту книжку»).

І тільки до кінця другого року дитина починає змінювати 
слова, зокрема іменники, відповідно до відмінків.

У такий спосіб від року до двох років словник дитини швид
ко збагачується. І хоча це різке зростання кількості вимовлених 
слів помітно коливається в різних дітей, все-таки в середньому 
це зростання — очевидне. Наприклад, якщо до кінця першо
го року число слів, які розуміє дитина, становило близько 30, 
а число вимовлених — одиниці, то за 7-8 наступних місяців 
число вимовлюваних слів у середньому зростає до 250.

Ще одна особливість у формуванні понять у дітей полягає 
в тому, що вони запам'ятовують назву якого-небудь предме
та (наприклад, чашки) і вважають, що так називається тіль
ки цей конкретний предмет. А інші, хоч і схожі, називаються 
інакше. (Тетянка (1 рік 2 міс.) добре знала свою чашечку - 
зелененьку, з білими цятками. Всі інші чашки вона з назвою 
«чашка» не ототожнювала. І лише пізніше, коли це слово 
було нею засвоєно, дівчинка навчилася поєднувати всі чаш
ки в одну групу.)
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Так дитина вчиться поєднувати предмети в категорії й гру
пи. Вона навчається виділяти основні ознаки предмета (форма 
чашки, ручка) і відволікається від таких несуттєвих відміннос
тей, як колір, розмір, малюнок або візерунок.

Опанування мови має значення не тільки для розумового 
розвитку дитини. Величезну роль опанування мови відіграє 
й у формуванні перших моральних оцінок. Уже із цього віку 
в дитини складається ставлення до гарного й поганого, до пре
красного й потворного. Саме із цих зародкових ставлень бу
дуть формуватися справжні моральні почуття: «Тьху! Які в тебе 
брудні ручки! їх слід терміново вимити»; «Не можна їсти цукер
ки перед їжею!» Діти, зустрічаючись із різним ставленням до
рослих до тих чи інших явищ, починають розуміти слова-оцін- 
ки: «добре» і «погано». Причому вони засвоюють при цьому й ті 
інтонації, і ту міміку, які супроводжують цю оцінку.

ЩО РОБИТИ, 
ЯКЩО ДИТИНА НЕ ГОВОРИТЬ

У медичній практиці часто зустрічаються діти, старші року, 
які ще не почали говорити. Таких дітей обстежують логопеди, 
психологи, з'ясовуючи, чи не є ця дитина німою або відсталою. 
Слід сказати, що німота зустрічається тільки у випадках глухо
ти й виникає в результаті серйозних захворювань центральної 
нервової системи (внутрішньочерепна пологова травма) або 
після перенесеної тяжкої інфекції (енцефаліт, менінгіт), є ре
зультатом спадкоємної патології або результатом впливу на 
слуховий нерв певних антибіотиків (стрептоміцин). У випадку 
підозри на глухоту дитину необхідно обстежити в лор-відді- 
ленні, де є спеціальний аудіометричний кабінет.

Запізнення мовлення може бути ознакою розумової відста
лості (олігофренії). Для уточнення цього діагнозу дитину по
трібно проконсультувати у психіатра й психолога.

Існує так зване «пасивне мовлення» (дитина розуміє, що від 
неї вимагають) й «активне мовлення» (словесне вираження). 
Будь-яка дитина, яка вміє показувати (у віці одного року) ото
чуючих її близьких людей (тата, маму, бабусю, дідуся тощо) або 
приносить на прохання (виконує завдання) певний предмет, 
має уважатися нормальною. Зустрічаються діти, які й у два, 
і навіть у чотири роки вимовляють мало слів або навіть жод
ного слова для передачі власної думки. Вони чують і розуміють 
усе, що говориться, виконують легкі завдання, виражають свої

У разі підозри на глухоту 
дитину необхідно обстежити 
в лор-відділенні, де є спе
ціальний аудіометричний 
кабінет.

Запізнення мовлення може 
бути ознакою розумової 
відсталості (олігофренії).
Для уточнення цього діагнозу 
дитину потрібно проконсуль
тувати у психіатра 
й психолога.
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І
Якщо у віці двох років дитина 
ще не вимовляє трьох слів 
і не вміє показувати жестами 
магір, батька або бабусю з ді
дусем, а також 3-4 предмети 
в кімнаті, не може самостійно 
сідати й вставати на ноги, 
ми радимо вам відвідати 
дитячого психіатра.

бажання або протести знаками, коли йдеться про них (отже, 
чують).

Деякі діти, поряд із запізнюванням мовлення, використову
ють власну, зрозумілу лише їм одним (і, може, їхнім батькам) 
«тарабарську» мову. Вона може мати інтонації й нюанси люд
ської мови, але звуки не передають нічого такого, що може 
бути зрозумілим для оточуючих.

У нормальних дітей, у яких було запізнювання мовлення, до
18-24 місяців настає різка зміна: вони починають вимовляти 
слова й виражати свої думки не менш чітко, ніж діти з незапіз- 
неним мовленням. (Компенсація за тривале мовчання; почав
ши говорити, ці діти не вмовкають цілими днями.)

У ЯКОМУ ВИПАДКУ МОЖЕ ЙТИСЯ ПРО 
РОЗУМОВУ ВІДСТАЛІСТЬ дитини

Про це може йтися тоді, коли дитина не виконує кілька 
мінімальних умов: якщо у віці двох років дитина ще не ви
мовляє трьох слів і не вміє показувати жестами матір, батька 
або бабусю з дідусем, а також 3-4 предмети в кімнаті; малюк 
не може самостійно сідати й вставати на ноги; якщо контакт 
із навколишнім світом настільки слабкий, що дитина не може 
відрізнити ласкаве слово від категоричного «ні!»; якщо дитина 
не стежить поглядом за розташованими предметами, які пере
сувають збоку від неї, і не намагається схопити їх, якщо під час 
гри в «зозулю» або «Козу рогату» малюк не відчуває «чекання»; 
якщо під час годування між ним та годувальником не встанов
люється ніякого контакту; якщо дитина нормально приймає 
тільки рідку їжу.

Однак остаточний вердикт про наявність розумової відста
лості або її відсутність виносить психіатр.

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
ВІД РОКУ ДО ПІВТОРА

Всі досягнення дитини другого року життя підготовлялися 
давно. Ще в останні місяці першого року життя дитина пере
живає приємні почуття, коли їй приділяють увагу дорослі, коли 
вона може зробити щось сама, навіть якщо ці спроби непомітно 
спрямовувалися матір'ю. Малюк намагається повторити вдалі
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досвіди й відкидає інші, що завершувалися невдачею. Напри
клад, якщо в результаті падіння брязкальця воно видає звуки, 
які сподобалися дитині (або маля просто стукає ним по столі), 
то вона намагається повторити цей досвід або випробує інші 
варіанти, щоб підсилити ефект (лупить ним по каструлі або та
зику — тоді звук ще голосніший!). У такий спосіб малюк встанов
лює зв'язок між причиною й наслідком (ефектом). Таким чином 
у дитини формуються судження, які відбирають удалі спроби.

Ми вже відзначали, як важливо, щоб дитина вчасно засвоїла 
поняття «ні». Зазвичай ця навичка починає формуватися з 15-го 
місяця (1 рік 3 міс). Це пов'язано з тим, що в цьому віці дитина 
вже досить упевнено ходить, а, отже, стає занадто самостійною 
і навіть хороброю, не розуміючи оточуючих її небезпек. Отут 
і починають уводити це, у повному смислі цього слова, рятів
не поняття. Якщо на якісь спроби небезпечної дії дитини мати 
говорить «ні» і хитає при цьому головою, то в дитини починає 
формуватися розуміння жесту відмови. Це перша абстрактна 
ідея, що кристалізується в мисленні дитини. (Слід сказати, що 
мислення в дітей — конкретно-предметне. Ми вже частково 
говорили про це: якщо дитині кажуть, що це — чашка, то під 
чашкою вона розуміє саме цю конкретну чашку. І лише згодом 
слово «чашка» стане асоціюватися у малюка з усіма циліндрич
ними предметами з ручкою збоку, з яких можна пити. Абстракт
не ж мислення — це прерогатива дорослих). І от, починаючи 
із цього моменту, дитину вже можна виховувати. При цьому 
відмова або заборона мають використовуватися розумно, без 
брутальності й бажано з демонстрацією того, що могло б стати
ся, якби ви не зупинили маля вчасно. Наприклад, дитина хоче 
взяти гарячий чайник. Природно, що ви забороняєте їй це 
робити. Але якщо не показати дитині можливих наслідків (під
несіть ручку дитини до гарячого чайника, але доторкайтеся до 
нього так, щоб вона відчула сильне тепло, а потім відсмикніть 

й скажіть: «Гаряче! Ой!» то вона може повторити спробу 
із цікавості або впертості — й обпечеться. Природно, що рух
ливість дитини в цьому віці, її інтерес до навколишнього світу, 
котрий вона прагне задовольнити всіма доступними способа
ми, може призвести до небезпечних для неї або оточуючих на
слідків. Тому нерідко доводиться забороняти дитині певні дії.
А оскільки в цьому віці малюк уже починає розуміти заборо
ни, то головне, що потрібно від вихователя, — це те, щоб цих 
заборон було якнайменше й щоб вони не були безглуздими. 
(Анекдот: «До 5 років я взагалі думав, що мене звуть «Замовк 
ни»). Адже нескінченні гримання й потурання тільки нервують

Ф м ом тд о/ф

Важливо, щоб дитина вчас
но засвоїла поняття «ні». 
Зазвичай ця навичка починає 
формуватися з 15-го місяця 
(1 рік 3 міс).

Відмова або заборона має 
використовуватися розумно, 
без брутальносгі й бажано 
з демонстрацією того, що 
могло б відбутися, якби 
ви не зупинили 
маля вчасно.
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Рухливість дитини в цьому 
віці, її інтерес до навко
лишнього світу, котрий вона 
прагне задовольнити всіма 
доступними їй способами, 
може призвести до небезпеч
них для неї або оточуючих 
наслідків.

Нескінченні гримання й поту
рання тільки нервують дитину, 
збивають її з пантелику, і вона 
вже не в змозі розуміти, 
що ж можна, а чого не можна. 
Перш ніж сказати «ні» або 
«не можна», подумайте, а чи 
не можна поставити той самий 
гарячий чайник на висоту, 
недоступну дитині, закрити 
шафки й шухлядки 
з ліками на замок тощо.

дитину, збивають її з пантелику, й вона вже не в змозі зрозумі
ти, що ж можна, а чого не можна. Перш ніж сказати «ні» або 
«не можна», подумайте, а чи не можна поставити той самий 
гарячий чайник на висоту, недоступну дитині, замкнути шафки 
й шухлядки з ліками на замок тощо.

Навіть якщо маля встигло щось накоїти, не бийте його, не 
репетуйте й не ставте його в куток. Дитина ще занадто мала, 
щоб повністю зрозуміти свою провину. А от налякати її ви, 
швидше за все, зумієте. Якщо ж ви будете поводитися так по
стійно, коли вона нашкодить, ви просто ризикуєте віднадити її 
від себе. Пам'ятаєте, у фільмі «Місце зустрічі змінити не можна» 
Груздьов розмірковує про те, до якого слідчого інстинктивно 
тягнеться підозрюваний: «Якщо є два слідчі — грубий і злий, 
добрий і ввічливий, то підозрюваний інтуїтивно тягнеться до 
слідчого доброго». Так і діти. Якщо мама постійно кричить на 
малюка, б'є й ставить у куток, а тато або бабуся жаліють і все 
дозволяють, то шанси мами бути любою дорівнюють нулю.

От, наприклад, один маленький хлопчик повсякчас колупав 
стіну, відколупуючи шматочки білої глини, й навіть намагався 
їх їсти. Мати спочатку м'яко намагалася заборонити йому це 
робити, але дитина продовжувала займатися тим самим. Мати 
стала сердитися, потім навіть кричати на нього. Однак хлопчик, 
хоч і лякався й навіть тікав від стіни, але потім, оглядаючись 
і ховаючись, вертався до того самого місця — й продовжував 
колупати стіну. Мама, у відчаї, що не поборе неслухняність 
сина, звернулася до знайомого педіатра. Колишні батьки й гра
мотні читачі, звичайно ж, здогадалися, що сказав лікар: дитині 
не вистачало в організмі кальцію! Зростаючому організму для 
побудови кісток і деяких інших тканин цей елемент украй не
обхідний. Тому лікар порадив дещо переглянути меню дитини, 
додавши в нього продукти, насичені кальцієм.

Ще він порадив місце, де дитина колупала стіну, огородити 
так, щоб вона не могла туди дістатися. А по-третє, просто слід 
спробувати відволікти дитину, якщо вона таки вперто нама
гається дістатися до «місця злочину».

Або інший повчальний випадок. Дівчинка, якій щойно ви
повнилося 1 рік і 5 місяців, підійшла до шафи, у замковій щілині 
якої стирчав гарний блискучий ключик. Він був такий гарний, 
що просто неможливо було не доторкнутися до нього. Дівчин
ка потягнулася до нього, взяла його двома пальчиками, але 
ключик випав і впав, голосно брязкнувши. На цей звук у кім
нату вбігла мама. Побачивши «непорядок», вона почала кри
чати на дитину й навіть вдарила її по ручці. Дочка, природно,
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розплакалася. На плач прибігла бабуся. Довідавшись, у чому 
справа, вона стала заспокоювати онучку, але не говорячи їй 
усякі там «усі-пусі», а просто почала показувати їй яскраву 
книжку з кольоровими картинками. Після того як дівчинка 
заспокоїлася, бабуся поміняла книжку на іграшки — й пішла 
влаштовувати «розбір польоту» з мамою (своєю дочкою). О, ми 
не будемо підслуховувати їхню розмову, а лише розберемо 
помилки, яких припустилася мама дівчинки. По-перше, бити 
дитину по руках — зовсім неприпустимо. Навіть по сідницях 
не можна бити, а далебі — по руках! Забудьте про цей метод 
покарання! По-друге, самі поміркуйте: «Ой, ключик гарний». 
Звичайно, до нього дуже хочеться доторкнутися. Але якщо ви 
не хочете, щоб дитина торкалася його (і дійсно, він може загу
битися, дитина може взяти його до рота і проковтнути тощо), 
то просто вийміть його із замкової щілини й покладіть в таке 
місце, звідки ви його зможете забрати будь-якої секунди, а ди
тина не побачить — і дістати його не зможе. І по-третє, ви лю
бите свою дитину? Тоді чому ви накидаєтеся на неї, навіть не 
розібравшись у тому, винна вона чи ні?

Діти до двох років відрізняються дуже великою допитливіс
тю. їх цікавить все! їм зовсім недостатньо лише подивитися 
на предмет, що їх зацікавив, їм обов'язково потрібно доторк
нутися до нього, помацати, взяти до рота, попідкидати. Тобто 
зрозуміти його сутність. Адже саме так вони пізнають цей світ. 
А все зростаюча рухливість і спритність дозволяють дістатися 
до цього предмета. При цьому маля іноді виявляє чудеса ви
нахідливості. Наприклад, потрібно залізти на стіл. Табурет або 
стілець дуже важкий. Але недалеко стоїть валіза з білизною із 
пральні. Вона теж важка. Але дитина відкриває її, виймає бі
лизну (природно, кинувши її на підлогу) і вже порожню валі
зу підтягує до стола й залазить на нього. Природно, що таке 
поводження маляти викличе роздратування дорослих. Але 
не потрібно його за це карати, а тим паче — бити! Спробуйте 
поставити себе на його місце. Адже у вазі, за якою поліз малюк 
на стіл, стоять блакитненькі, ароматні проліски, яких у своєму 
житті він ще жодного разу не бачив! Краще дайте йому поню
хати їх, погладити листочки, може, навіть відірвати одну ма
леньку квіточку й розім'яти її в пальчиках. А потім пояснити, 
що набагато простіше покликати кого-небудь із дорослих, щоб 
він допоміг здійснити задумане.

Щоб попередити небажані вчинки й уникнути частих за
борон, що нервують дитину, треба намагатися забрати все те, 
до чого вона може дістатися, якщо це щось може розбитися

ДИТИНА ВІД РОКУ ДО ПІВТОРА

Фшомш да/ф

Діти до двох років відрізня
ються дуже великою допит
ливістю. їх цікавить все! 
їм зовсім недостатньо лише 
подивитися на предмет, що 
їх зацікавив, їм обов'язково 
потрібно його поторкати, 
помацати, взяти до рота, 
попідкидати. Тобто зрозуміти 
його сутність. Адже саме так 
вони пізнають цей світ.

Запобігайте небажаним 
вчинкам, уникайте частих 
заборон, що нервують 
дитину.
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Постарайтеся побудувати свій 
день так, щоб дитина, знахо
дячись вдома, не була зали
шена сам-на-сам із собою. 
Побільше гуляйте з малюком 
на повітрі, а, повернувшись 
додому, грайтеся з ним. Якщо 
ж вам необхідно зробити 
щось по господарству, зробіть 
так, щоб у цей час дитина 
спала. Забезпечте малюку 
достатню кількість іграшок, 
що відповідають його віку 
й інтересам.

або може бути небезпечним для дитини, і постаратися побу
дувати свій день так, щоб малюк, знаходячись удома, не був 
залишений сам-на-сам із собою. Побільше гуляйте з малям на 
повітрі, а, повернувшись додому, грайтеся з ним. Якщо ж вам 
необхідно зробити щось по господарству, зробіть так, щоб 
у цей час дитина спала. Забезпечте їй достатню кількість ігра
шок, що відповідають її віку й інтересам. Ніколи не давайте ди
тині приводу робити те, що потім ви будете їй забороняти. На
приклад, не ставте малюка на підвіконня, щоб він міг побачити, 
що відбувається на вулиці. Під час вашої відсутності він може 
сам піднятися на підвіконня й випасти з вікна. Не можна забо
роняти дитині щось, але при цьому своєю мімікою припускати 
можливість неслухняності. Наприклад, ви говорите «не мож
на», при цьому посміхаючись. Дитина, бачачи вашу посмішку, 
може зрозуміти вашу заборону як несерйозну і порушити її.

Якщо ви хочете, щоб ваша ди
тина виросла охайною, куль
турною людиною, ви повинні 
навчити її цьому. Природно, 
що ви самі повинні слугувати 
їй при цьому прикладом.

Для успішного прищеплю
вання навички охайності 
дуже важливо, щоб вихова
тель у процесі спілкування 
з дитиною виражав позитивне 
ставлення до всього 
чистого, охайного.

ЯК ВИХОВУВАТИ В ДИТИНИ НАВИЧКИ 
ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ Й ОХАЙНОСТІ

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина виросла охайною, куль
турною людиною, ви повинні навчити її цьому. Природно, що 
ви самі повинні слугувати їй при цьому прикладом. Не можна 
вимагати від дитини дотримання чистоти рук, якщо у вас вони 
брудні, а під нігтями — чорно. Не можна вимагати від дитини 
охайності в одязі, якщо ви ходите по кімнаті в брудному, рвано
му халаті, а на ногах у вас — діряві шкарпетки або рвані капці. 
Майте на увазі, що дитина, поки вона мала, та й у старшому 
віці, намагається наслідувати дорослих і усотує в себе їхню ма
неру поводження, як губка. Причому негативні приклади «за
падають» їй в душу набагато швидше, ніж позитивні.

Для успішного прищеплювання навичок охайності дуже 
важливо, щоб вихователь у процесі спілкування з дитиною 
виражав позитивне ставлення до всього чистого, охайного. На
приклад, дитина взяла в руки ляльку. А мама в цей час має ска
зати: «Подивися, яка чиста лялечка! Яка в неї чиста, випрасована 
суконька! Які чисті в лялечки ручки!» Або, навпаки, висловити 
осуд, якщо сукня й руки в ляльки брудні. Це потрібно для того, 
щоб дитина зрозуміла, що неакуратність, неохайність — це по
гано. Природно, що одного схвального або несхвального став
лення недостатньо. Адже якщо сукня й руки в ляльки чисті 
(і у вас — теж), але у квартирі — гармидер, речі розкидано, 
де заманеться, на столі — крихти, а у раковині вже протягом
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тижня лежить немитий посуд, дитина просто не повірить вам.
Отже, у віці від року до півтора необхідно почати виховувати 
в дитини культурно-гігієнічні навички:

— мити руки перед прийманням їжі;
— їсти тільки зі своєї тарілки;
— сідати самостійно на свій дитячий стільчик, а після при

ймання їжі засовувати його на місце (якщо він, звичайно, не 
дуже важкий);

— перед прийманням їжі обов'язково потрібно одягати ди
тині фартушок або «слинявчик», щоб малюк розумів, що «заля
пана» сорочечка — це погано;

— після відвідування туалету (або якщо дитина ще не відві
дує його, а просто сидить на горщику) обов'язково мити руки;

— дитина повинна знати, що сидіти на горщику потрібно 
спокійно, не займаючись сторонніми справами;

— дитину потрібно навчити вмиватися й чистити зубки 
зранку і ввечері;

— дитина має чітко засвоїти, що з-за столу не можна вихо
дити зі шматком пирога, хліба, яблука тощо. Не можна виходи
ти з-за столу і з набитим ротом;

— бажано навчити дитину дякувати мамі, бабусі або будь- 
кому іншому з дорослих після приймання їжі.

При правильній методиці привчання до охайності діти до 
півтора року починають самі проситися на горщик. Частково 
ви вже знайомі з методикою привчання дитини до горщика. 
Але тема ця важлива, тому можна й повторитися.

Увечері, перед сном, ви саджаєте дитину на горщик. Якщо 
вона нічого не зробила, то приблизно через 2 години ви по
винні повторити спробу, навіть якщо дитина вже спить. Голо
вне — не гриміти при цьому, не вмикати яскраве світло, щоб 
дитина не злякалася й не стала вередувати. (Дитина, яка вере
дує, може й зовсім не сходити на горщик — з упертості й роз
дратування, що її розбудили). Серед ночі, через 3-4 години 
після останнього сечовипускання, спробуйте знову посадити 
дитину. При цьому ваші дії мають супроводжуватися тихими 
ніжними словами, що закликають дитину попісяти. Удень, 
якщо дитина ще не завжди проситься сама, ви теж повинні 
дотримуватися годинного інтервалу між сечовипусканнями. 
Звичайно батьки знають (приблизно), як часто пісяє їхня ди
тина. Виходячи із цього, якщо дитина загралася й не виявляє 
звичайного занепокоєння перед сечовипусканням, ви повинні 
перервати її гру й запропонувати сходити на горщик. До речі, 
переривати гру теж потрібно так, щоб дитина не завередувала.

Фшомтда/сь'м ^

Не можна гніватися на дитину 
й карати її за те, що вона, за
гравшись, проґавила потріб
ний момент. Однак виразити 
своє невдоволення тим, що 
малюк намочив штанці, по
трібно.

Висловлюючи осудження 
дитині, не забувайте, що по
ловина провини лежить на 
вас. Адже саме ви повинні 
навчити її проситися на гор
щик. Саме ви повинні 
побачити, що дитині 
вже пора до туалету!
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Фш омтдщ Ьї,

Виховання охайності — 
це й підтримка порядку в ди
тячому куточку. Якщо дитина 
під час гри розкидала свої 
іграшки, а потім підвелася 
і пішла, її необхідно 
повернути й змусити 
зібрати іграшки.

Якщо, наприклад малюк грається ляльками, ведмедиками (та 
й навіть машинками), потрібно обережно втрутитися в гру 
й сказати: «О, дивися, ведмедик захотів пісяти. Посадимо 
його на горщик». А потім запропонувати сходити на горщик 
і дитині. При цьому ведмедя бажано саджати на іграшковий 
горщик, інакше дитина, якій уже давно потрібно було попіся- 
ти, не дочекається, коли ведмедик сходить на його горщик, 
і обпісяється. Ці або подібні методи навчання потрібно про
водити постійно, щодня. Тоді дитина поступово сама почне 
проситися на горщик. Не можна гніватися на дитину й карати 
її через те, що вона, загравшись, проґавила потрібний момент. 
Однак виразити своє невдоволення тим, що малюк намочив 
штанці, потрібно. Наприклад можна сказати при цьому: «Тьху! 
Наш хлопчик (дівчинка) намочив штанці! Він не попросився 
в туалет (на горщик), і тепер буде мокрий!» Але, висловлюючи 
осудження дитині, не забувайте, що половина провини лежить 
на вас. Адже саме ви повинні навчити її проситися на горщик. 
Саме ви повинні побачити, що дитині вже пора до туалету!

До навчання охайності можна віднести й процес вдягання 
й роздягання. Дитина має знати, що речі, які вона зняла, по
трібно акуратно скласти в спеціально відведеному для цього
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місці (повісити на стільчик або скласти в шафку). Природно, що 
її ручки ще не вміють робити такі тонкі рухи, як складання ре
чей, але ви повинні допомагати малюку в цьому. Головне, щоб 
він не розкидав їх по кімнаті.

Виховання охайності — це й підтримка порядку в дитячо
му куточку. Якщо дитина під час гри розкидала свої іграшки, 
а потім підвелася і пішла, її необхідно повернути й змусити 
зібрати іграшки. Якщо не зробити цього, то дитина ніколи не 
навчиться наводити лад не тільки у своєму куточку, але й на
далі — в будинку. Якщо дитина не хоче виконувати ваші вказів
ки й починає вередувати, можна спробувати перетворити зби
рання на гру. Наприклад, слід сказати: «Ой, поглянь! Машинки 
(ляльки, ведмедик, кубики тощо) захотіли в гараж заїхати, а сол
датикам спати вже час, й вони хочуть залізти у свою коробку».

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПОЧАТОК МОРАЛЬНОГО 
Й ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
У ВІЦІ ВІД РОКУ ДО ПІВТОРА

На другому році життя в дітей починають формуватися заса
ди моральних почуттів. Тому необхідно ці почуття виховувати. 
Я вже кілька разів звертав вашу увагу на те, що діти намагаються 
наслідувати дорослих у всьому. Природно, що вони будують свої 
взаємини з дорослими й однолітками так само, як і ви з оточую
чими. Діти тонко реагують на відтінки настрою, інтонацію, міміку 
дорослого. Вони здатні ніби заряджатися емоціями інших людей, 
тому дорослі мають бути не тільки ласкавими з дітьми (та й з ото
чуючими теж), добрими, але й урівноваженими й спокійними. 
Малюк має відчувати, що дорослий — його захисник, помічник, 
добрий і сильний друг. З почуття симпатії до дорослого виникає 
бажання бути схожим на нього у всьому.

Цей період життя дитини дуже сприятливий для формуван
ня в неї співчуття. Наприклад, якщо хтось із дорослих хворий 
або спить, потрібно заспокоїти галасливу дитину, сказавши їй: 
«Тихіше, не зчиняй галас. Бачиш — бабуся занедужала. їй по
гано — й вона спить. Не слід її будити». При цьому ви самі теж 
маєте говорити пошепки, пам'ятаючи про те, що дитина нама
гатиметься наслідувати вас. І якщо ваші слова запали в душу 
дитини, то малюк сам незабаром може зробити зауваження до
рослому, якщо той зчиняє галас: «Ц-с-с-с! Баба пить!» Якщо ви 
або хтось інший з родини «заробили» подібне зауваження, вам 
вдалося закласти основи гуманних почуттів у дитини! Якщо

Маля має відчувати, 
що дорослий — його захис
ник, помічник, добрий і силь
ний друг. З почуття симпатії 
до дорослого виникає бажан
ня бути схожим на нього 
у всьому.

Якщо малюк живе в атмо
сфері дружби, взаємної 
турботи членів родини одне 
про одного, він і сам 
зросте доброзичливим 
і турботливим.
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СРв(СО<ль№дО/и,оо

Якщо в родині грають на яко
мусь музичному інструменті, 
співають, танцюють і залу
чають до цих занять дитину, 
то природно, що її естетич
ний розвиток і сприйняття 
прекрасного відбувається 
швидше, ніж у дитини, родина 
якої не займається її естетич
ним вихованням.

Дитина, якій указують на 
яскраві, гарні, кольорові речі, 
рослини, тварин, раніше 
починає помічати 
їх самостійно.

дитина живе в атмосфері дружби, взаємної турботи членів 
родини одне про одного, вона і сама зросте доброзичливою 
і турботливою.

Що ж стосується естетичного виховання, то через вікові 
можливості воно поки дуже обмежене. Адже не поведете ж ви 
півторарічну дитину в художній музей дивитися полотна епо
хи Відродження! Справа в тому, що сприйняття дитини ще має 
конкретно-предметний характер. Малюк ще не вміє, як до
рослі, вдивлятися, вслуховуватися, домислювати. А без цього 
естетичний розвиток відбуватися не може. Ці навички розви
ваються поступово. Якщо в родині грають на якомусь музично
му інструменті, співають, танцюють і залучають до цих занять 
дитину, то природно, що її естетичний розвиток і сприйняття 
прекрасного відбуваються швидше, ніж у дитини, родина якої 
не займається її естетичним вихованням.

Діти, які живуть в оточенні музики, танців, слухаючи веселу 
мелодію, починають пританцьовувати, посміхатися. Вони по
чинають любити музику. Але естетичне виховання не повинне 
обмежуватися тільки музичними заняттями.

Потрібно звернути увагу дитини на все гарне, що її оточує 
вдома або на прогулянці. Ви гуляєте в парку й підійшли до
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клумб із квітами. Не полінуйтеся нахилитися, понюхати квітку, 
а потім сказати: «Поглянь, яка гарна квітка! А як вона пахне! 
Понюхай сам». Природно, що, наслідуючи вас, дитина й поди
виться на квітку, і понюхає її, сказавши: «А-а-х-х!», і спробує ще 
й торкнутися. Можливо, що якби ви не звернули увагу малюка 
на цю красу, він би й не помітив її, а якби помітив, то не надав 
би особливого значення. А так, зробивши акцент, ви, самі того 
не усвідомлюючи, провели маленький урок естетичного ви
ховання. Такі уроки потрібно проводити завжди й скрізь: «По
глянь, яка гарна сукня в дівчинки!», «Дивися, які гарні дерева 
з жовтим листям!», «Поглянь, яка гарна пташка! Яке в неї яскра
ве пір'ячко!» Дитина, якій указують на яскраві, гарні, кольорові 
речі, рослини, тварин, раніше починає помічати їх самостійно. 
І навіть починає, за вашим прикладом, звертати вже вашу увагу 
на щось гарне, що сподобалося їй. Це і є початок її естетичного 
розвитку.

СКІЛЬКИ МАЄ СПАТИ ДИТИНА 
У ВІЦІ ВІД РОКУ ДО ПІВТОРА

Не заглиблюючись у природу сну, можна сказати лише, що 
він необхідний для охорони нервової системи від виснажен
ня й забезпечує відновлення зруйнованої й витраченої під час 
неспання енергії. А з огляду на те, що в дітей нервова систе
ма виснажується швидше, ніж у дорослих, то й тривалість сну, 
природно, має бути довшою. Причому тим довшою, чим мо
лодша дитина. Якщо в перші місяці життя для відновлення пра
цездатності нервової системи дитина має спати вдень 3-4 рази 
по 2,5-3 години, то з 9-10 місяців вона вже може спати вдень 
тільки 2 рази, а після півтора року дитина зазвичай спить один 
раз. При цьому тривалість денного сну з віком зменшується: 
з 3-2,5 годин до 2 годин, а до 5-7 років такий сон уже звичайно 
не перевищує 1-1,5 годин.

Працездатність нервової системи дитини залежить не тільки 
від віку, але й від індивідуальних особливостей і стану здоров'я. 
Часто діти того самого віку мають потребу в різній кількості 
сну й тривалості відрізків неспання. Наприклад, діти з підвище
ною збудливістю нервової системи витрачають більше енергії 
й швидше утомлюються, ніж діти спокійні. Тому для них дово
диться скорочувати відрізки без сну, подовжуючи відрізки ден
ного сну, а також їх потрібно раніше вкладати спати ввечері. 
Є діти, які потребують не більшої кількості сну, а більш частого

Після півтора року дитина 
зазвичай спить один раз.
При цьому тривалість денно
го сну з віком зменшується: 
з 3-2,5 годин до двох годин, 
а до 5-7 років уже звичайно 
не перевищує 1-1,5 годин.

Діти з підвищеною збудливіс
тю нервової системи витрача
ють більше енергії й швидше 
утомлюються, ніж спокійні 
діти. Тому для них доводиться 
скорочувати відрізки часу 
без сну, подовжуючи відрізки 
денного сну, а також їх 
слід раніше вкладати 
спати ввечері.
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Діти до 18-19 місяців мають 
спати двічі на день, причому 
тривалість відрізків часу без 
сну не повинна перевищувати 
4,5 годин.

Сну має передувати невеликий 
(20-30 хв.) проміжок часу 
для спокійних, незбудливих 
занять — дитині перед 
сном потрібно 
заспокоїтися.

відпочинку. Тому їм потрібний довший дворазовий денний сон, 
ніж іншим.

Крім того, потрібно пам'ятати про те, що діти, які ослаблені 
або хворіють на які-небудь хронічні захворювання, також вис
нажуються швидше. Природно, що вони не тільки менш актив
ні, але й швидше утомлюються.

Нині встановлено, що діти до 18-19 місяців повинні спати 
вдень двічі, причому тривалість відрізків без сну не повинна 
перевищувати 4,5 годин.

Батьки мають пам'ятати, що невідповідність тривалості 
відрізків без сну й сну певному віку (з урахуванням індивіду
альних особливостей) не тільки відображається на поводженні 
малюка, але й порушує нормальну діяльність усього організму. 
Так, наприклад, якщо у вашої дитини ще не виникла потреба 
у відпочинку, то вона довго не зможе заснути. Потім, щоб не 
порушити режим годувань, ви будите її, а розбуджена дитина, 
яка не виспалася, зазвичай погано їсть. Природно, що це нега
тивно позначається на фізичному розвитку дитини.

Характер сну в дитини — інший, ніж у дорослого. Здорова 
дитина швидше засинає, ніж дорослий, і сон її швидше досягає 
найбільшої глибини. Але період безперервного сну в дітей ко
ротший. Так, у немовляти тривалість безперервного сну не пере
вищує 3,5 годин. Але вже під кінець року сон усе рідше перери
вається — й дитина спить, не прокидаючись, усе довше й довше. 
У віці одного року діти мають потребу в п'ятнадцятигодинному 
сні, у 2-4 роки — тринадцяти-чотирнадцятигодинному.

Частково ви вже ознайомилися з вимогами до дитячого лі
жечка. Повернімося до цієї теми: кожна дитина повинна мати 
окреме ліжко. Вона не повинна спати разом з батьками, не 
згадуючи вже про те, щоб спати із братами або сестрами в од
ному ліжечку!

Ліжко має бути досить просторим. Необхідно мати на увазі, 
що в перші роки життя ліжко для дитини є не тільки місцем сну, 
але й ареною активної діяльності. В сутності, у більшості родин 
дитяче ліжечко виконує роль манежу, де дитина проводить до
сить тривалий час. Виходячи із цього, ліжечко має бути не менш 
1м 20 см завдовжки і не менш 65 см завширшки. Матеріал, 
з якого має бути виготовлене ліжечко, повинен легко митися.

І останнє. Після прогулянки, після рухливих, захоплюючих 
ігор (тобто після значної рухової діяльності) діти зазвичай по
гано засинають. Тому слід намагатися зробити так, щоб сну пе
редував невеликий (20-30 хв.) проміжок часу для спокійних, не
збудливих занять — дитині перед сном потрібно заспокоїтися.
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КОЛИ, ЧИМ І ЯК ГРАТИСЯ
Олечка, якій було на той момент близько трьох років, од

ного разу сказала: «Я дуже люблю працювати!» Як ви гадаєте, 
що вона мала на увазі? Нізащо не здогадаєтеся! Вона мала на 
увазі гру! Ми вже говорили про те, що гра для будь-якої дити
ни — це процес навчання. Тож Оля була права, розглядаючи 
своє навчання як роботу.

У віці одного-двох років, коли діти вдень сплять ще двічі 
на добу, кращий час для активної діяльності — проміжки між 
першим і другим денним сном і від полуденка до вечері. Якщо 
за годинником, то це приблизно з 13.00 до 15.00 і з 16.30 до
19-20 годин. Якщо ж дитина спить один раз на день, то час ак
тивної діяльності припадає на час із 9.00 до 12.00 і після ден
ного сну з 15.00-16.00 до 20-21.00. Деякі діти-«жайворонки», 
які прокидаються рано вранці (о 6.00-7.00 ранку), можуть бути 
активні й до сніданку.

Навесні й улітку, коли дитина не спить, вона має перебувати 
на свіжому повітрі. (Про ігри дитини на вулиці ми поговоримо, 
коли будемо говорити про прогулянки.) А зараз потрібно тор
кнутися часу активної діяльності дитини, поки вона знаходить
ся вдома, наприклад, холодної пори року або коли на вулиці 
погана погода.

Знаходячись вдома, дитина може гратися або сама, або під 
керівництвом дорослого. У перші місяці другого року життя 
діти зазвичай відтворюють під час гри раніше розучені дії. Вони 
«годують» і «колисають» ляльок, «танцюють» з ними. Діти спос
терігають за тим, що їх оточує, зокрема — за домашньою ро
ботою дорослих і беруть у ній посильну участь. При цьому гра 
сприяє загальному розвитку дитини, розширює її особистий

Фтомтда/цЬи

У віці одного-двох років 
кращий час для активної 
діяльності — проміжки між 
першим і другим денним сном 
і від полуденка до вечері.

Гра сприяє загальному 
розвитку дитини, збагачує її 
особистий досвід, допомагає 
виробленню в дитини пози
тивних рис характеру — зо
середженості, наполегливості, 
цілеспрямованості.

Пам'ятайте, що іграшок не 
повинно бути занадто багато. 
Іграшок, якими грається дити
на в певний момент, має бути 
рівно стільки, скільки достат
ньо, щоб підтримувати увагу 
дитини під час гри.
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Коли надходить час лягати 
спати, гра повинна з актив
ної переходити в спокійну. 
Найкраще для цього підійде 
читання або розглядання 
книжок.

Велике виховне значення має 
самостійна гра дитини. Вона 
дозволяє їй виявляти кміт
ливість, допитливість, 
спостережливість, волю.

досвід, допомагає виробленню в неї позитивних рис характе
ру — зосередженості, наполегливості, цілеспрямованості. По
ступово у грі починають з'являтися елементи того, що дитина 
бачить навколо себе: вона починає «читати» книги, «чепурити
ся», «зачісуватися», «прибирати» у кімнаті тощо. Це так звана 
«відображальна гра». Для такої гри потрібні ляльки, іграшкові 
ведмедики, зайці, кішки та інші тварини, посуд різних розмірів, 
шухлядки, які дитина може використовувати як ванночку, ліж
ко для ляльок тощо.

Для рухливих ігор потрібні візки, машини, які діти возять за 
собою за мотузочку, або іграшки на колесах із паличкою (мете
лик, пташка тощо), які можна возити, штовхаючи перед собою. 
Потрібні м'ячі різних розмірів, кулі, які можна катати й кидати, 
обручі, через які можна пролазити, ящики, на які можна заліз
ти, тощо.

На початку другого року життя дитина продовжує вправ- 
лятися в розвитку своїх рухових навичок: вона багато лазить, 
дістаючись різних предметів, стрибає по сходах, ходить по дов
гій лаві, тримаючись за руку дорослого. Діти дуже полюбляють 
катати й кидати м'яча, а кинувши його, бігти за ним. Дуже часто 
вони намагаються залучити до цього й дорослих. Маленький 
Льоша (1 рік 3 міс.), «спіймавши» дорослого напарника, починає 
кидати йому м'ячик, щоб той ловив його, а потім, розставивши 
руки, чекає, коли дорослий кине м'ячик йому назад. Природно, 
що ловити його він ще не вміє, але дуже радіє, коли дорос
лий, розмахнувшись, акуратно вкладає м'ячик йому в ручки. 
Особливо йому радісно, коли дорослий примовляє при цьому: 
«Молодець, Льоша! Спіймав м'ячик!»
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Діти дуже полюбляють плескатися у воді. Вони купають 
ляльок, пускають кораблики або човники. А під час купання 
обожнюють бризкатися водою, хлюпотячи по ній ручками.

Поряд з рухливими іграми дитина в цьому віці полюбляє 
складати кубики, пірамідки, цеглинки, засовувати палички або 
олівці в різні отвори. (Стежте за тим, щоб маля не застромило 
що-небудь в електричну розетку!) З одного боку, це розвиває 
посидючість, з іншого — дрібні м'язи кисті, які відповідають за 
дрібну м'язову моторику.

Діти в цьому віці дуже полюбляють наслідувати дорослих, 
одягаючи їхні речі — наприклад, шапку батька або мамині 
чоботи. Вони беруть до рук газету (нічого, що вона дого
ри ногами, проте я «читаю», як тато!), віник («я прибираю»), 
молоток. Особливо діти люблять ритися в маминій сумочці, 
виймаючи дрібні предмети: помаду, туш для вій, мобільний 
телефон тощо. І, незважаючи на те, що маму може це драту
вати, слід пересилити себе й дозволити «поритися» у своїх 
речах. Причому бажано супроводжувати кожний вийнятий із 
сумки предмет коментарем — що це й навіщо потрібне. Така 
спокійна гра дуже корисна для дитини перед сном.

Слід пам'ятати про те, що іграшок не повинно бути за
надто багато. Існує погляд, що тих іграшок, якими грається 
дитина в певний момент, має бути саме стільки, щоб під
тримувати увагу дитини під час гри. Якщо їх буде дуже ба
гато, увага дитини розпорошується, вона витягає то одну 
іграшку, то іншу, а в підсумку нічого не доводить до кінця. 
Досить дати дитині чотири-п'ять іграшок. Коли інтерес ма
ляти до них згасне, їх потрібно забрати й дати наступний 
набір, а цей сховати на час. Пізніше, в інший день, напри
клад, давши їх дитині, ви побачите, що вона поставиться до 
них, як до нових. В малюка в цьому віці вже може з'явитися 
улюблена іграшка, що ніколи не набридає і яку він включає 
в будь-яку свою гру. Залежно від статі, це може бути лялька, 
ведмедик, песик, машинка або навіть набір іграшок (напри
клад, кубики).

Найчастіше у родині іграшки зберігаються зваленими 
в ящик, як доведеться, упереміш — нові й старі, цілі й пола
мані. Якщо ви не хочете привчати свого малюка до безладу, 
то займіться на дозвіллі сортуванням і ремонтом іграшок. 
І, звичайно ж, залучіть до цього свою дитину! Пам'ятайте, що 
для вас це буде роботою, а для малюка це — навчальна гра!

Коли підходить час лягати спати, гра повинна з активної пе
реходити на спокійну. Найкраще для цього підійде читання або

Фшоммдсі/Сьоо

Слід пам'ятати про те, що 
іграшок не повинно бути 
занадто багато. Існує погляд, 
що тих іграшок, якими граєть
ся дитина в певний момент, 
має бути саме стільки, 
щоб підтримувати увагу 
дитини під час гри.
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Зовсім неприпустимо перери
вати гру дитини, якщо на те 
немає досить вагомих підстав. 
Навіть якщо вам потрібно її 
годувати, або укладати спати, 
або одягати на прогулянку, 
обов'язково потрібно допо
могти дитині завершити гру.

Шановні дорослі! Пам'ятайте, 
що любов виявляється 
у дбайливому ставленні 
до дитини.

розглядання книжок. При цьому слід пам'ятати, що дитина ще 
не вміє з ними поводитися. Тому не потрібно давати малюку 
книжку й говорити при цьому: «На! Почитай». Ви повинні сісти 
з ним поруч або посадити його до себе на коліна і, показую
чи йому картинки, почитати текст або самостійно пофантазу
вати, що зображено на малюнках. При цьому ви обов'язково 
повинні нагадувати дитині, що книгу не можна рвати, шпурля
ти тощо. Інакше малюк не навчиться дбайливо поводитися із 
книжками.

Велике виховне значення має самостійна гра дитини. Вона 
дозволяє малюку виявляти кмітливість, допитливість, спосте
режливість, волю. І навіть якщо вам іноді доводиться потісни
тися (наприклад, «залізниця» проходить через всю кімнату), 
то зробіть це. А якщо вже гра дитини починає вам заважати, 
втрутьтеся на якийсь час у неї, щоб змінити ситуацію на свою 
користь. При цьому в жодному разі не кричіть на дитину за 
те, що вона «плутається у вас під ногами» зі своїми іграшками. 
І тим паче, не відштовхуйте їх ногою. Навіть якщо дитина до
сить довго грається сама і нічим вам не докучає, час від часу 
ви повинні втручатися в гру, спрямовуючи її в потрібне рус
ло. Наприклад, якщо дівчинка грається з лялькою (вкладає її 
спати, годує тощо), можна сказати їй: «Поглянь, — твоя лялька 
занедужала. Постав їй градусник». І дайте дочці паличку, олі
вець або щось подібне. «Зроби їй укол. Дай їй водички. Візьми 
машинку й відвези її до лікаря». Таким чином ви продовжите 
гру й дасте їй новий напрямок. Якщо дитина будує щось із ку
биків, то можна підсісти до неї, побудувати що-небудь разом, 
а потім, розібравши конструкцію, запропонувати їй побудува
ти те ж саме й допомогти, якщо це необхідно.

Зовсім неприпустимо переривати гру дитини, якщо на 
те немає досить вагомих підстав. Навіть якщо вам потрібно 
її годувати, або укладати спати, або одягати на прогулянку, 
обов'язково потрібно допомогти дитині завершити гру. Якщо 
малюк щось будує, то слід допомогти йому добудувати, якщо 
він веде паровоз або машину, йому потрібно вказати, де зна
ходиться кінцевий пункт маршруту. Нехай «приведе» туди свій 
потяг, дасть останній гудок — і йде їсти: «Отут — кінцева стан
ція. Паровозик має сюди доїхати, а машиніст — дати гудок, за
чинити дверцята і йти до їдальні поїсти». Якщо ви зробите все 
правильно, то дитина не буде нервувати, вередувати й буде 
їсти з апетитом. Якщо ж ви перервете гру грубо, малюк засму
титься, плакатиме, не захоче йти від іграшок і буде погано їсти. 
Хіба вам це треба?
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І ще одне зауваження! Граючись із дитиною, ви завжди по
винні знати міру. Для активної гри, під час якої дитина може 
бігати, сміятися, стрибати тощо потрібно відводити час удень 
або ввечері, але в жодному разі не перед сном. А здебіль
шого буває так, що коли дорослі члени родини приходять із 
роботи й, поївши, зробивши деякі домашні справи, почина
ють займатися з дитиною, їй вже незабаром слід лягати спа
ти. Звичайно, можна зрозуміти тата або дідуся, які скучили за 
малям і хочуть пограти з ним. Шановні дорослі! Пам'ятайте, 
що любов проявляється у дбайливому ставленні до дитини. 
А якщо ви її «розбуркаєте» перед сном, то дитина буде пога
но спати, прокидатиметься вночі й плакатиме — й ваша гра 
принесе їй не користь, а шкоду. Краще займіться з малюком 
спокійними іграми: побудуйте що-небудь із кубиків, почитай
те, помалюйте, поспівайте йому пісні. Перед сном такі ігри 
набагато корисніші, ніж біганина, боротьба, бокс, футбол та 
інші види спорту.

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ГУЛЯТИ з дитиною 
Й ЧИМ ЗАЙМАТИСЯ НА ПРОГУЛЯНЦІ

Якщо ви сполучаєте прогулянку зі сном, то тут ніяких від
мінностей від уже написаного раніше не буде. Ви одягаєте 
дитину відповідно до погоди, пам'ятаючи про те, що в холод
ну пору року на малюку має бути стільки шарів одягу, скіль
ки на вас, плюс один. Вкладаєте дитину в коляску — і їдете 
з нею туди, де їй не заважатимуть спати шум машин і їхні 
вихлопні гази. При цьому вам залишається тільки контро
лювати ніс дитини: якщо він теплий — усе в порядку, якщо 
холодний — дитині холодно — терміново додому!

Якщо ж ви гуляєте з дитиною без коляски, тобто під час 
прогулянки вона не спить, то краще робити це перед дру
гим сном (при режимі з подвійним денним сном) і після 
нього або до денного сну й після нього (при режимі з од
ним денним сном). Улітку, коли на вулиці тепло, дитина 
має бути одягнена так, щоб їй не було жарко, голівка має 
бути покритою панамкою (профілактика сонячного удару).
З іншого боку, якщо погода хоч і сонячна, але вітряна, ди
тина має бути одягнена так, щоб вона не змерзла. Справа 
в тому, що в маленьких дітей система терморегуляції (під
тримка постійної температури тіла) ще недосконала. Тому 
вони легко перегріваються (небезпека теплового удару)
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Фе>коммдо/ф

Якщо ви гуляєте з дитиною 
без коляски, тобто під час 
прогулянки вона не спить, 
то краще робити це перед 
другим сном (при режимі 
з подвійним денним сном) 
і після нього або до денного 
сну й після нього (при ре
жимі з одним денним сном).

У маленьких дітей система 
терморегуляції (підтримка 
постійної температури гіла) 
ще недосконала. Тому вони 
легко перегріваються (не
безпека теплового удару) 
і так само легко 
переохолоджуються.

і так само легко переохолоджуються. Узимку, напровес
ні й пізно восени (тобто в холодну пору року) дитина має 
бути одягнена по погоді. Зазвичай це майка, колготки, со
рочка, светр, одні або навіть двоє теплих штанів (залеж
но від погоди), тепле пальто, шуба або комбінезон, тепла 
шапка й шарф. На руки мають бути одягнені рукавиці, а на 
ноги — теплі шкарпетки (краще вовняні). Із взуття бажані 
чобітки (зимові — на хутрі), а коли багато снігу, краще 
взувати валянки. Халява валянків не повинна доходити до 
підколінної ямки, інакше вони «різатимуть» дитині ніжки. 
Купуючи дитині взуття, зважте його на долоні. Дуже часто 
небажання дітей виходити на вулицю пов'язане з тим, що 
їхнє взуття надто важке. А оскільки в півтора роки ще не 
всі діти добре ходять, то важке взуття робить цю процеду
ру ще складнішою. От і починається: лише слід одягатися, 
так дитина в сльози. Але й «умілим ходкам» у такій амуніції 
(через зимовий одяг) довго ходити буває важко. Тому не 
лінуйтеся брати із собою коляску або санчата. Нехай дити
на трохи погуляє, а коли утомиться, її можна покатати на 
індивідуальному транспорті.

Гуляючи з дитиною, не намагайтеся повсякчас тримати її 
за руку. Дитині це незручно, і вона висмикує руку, бажаючи 
йти самостійно. Якщо ви не бажаєте відпускати від себе малю
ка, то краще водіть дитину на спеціальних віжках, непомітно 
спрямовуючи її пересування й, у той же час, не обмежуючи 
рухів. Але в жодному разі не притримуйте дитину за кінці 
шарфика!

Улітку діти із задоволенням подовгу вовтузяться в піску: 
пересипають його з формочки у формочку, копають лопаткою 
або совочком. Потрібно тільки стежити за тим, щоб дитина не 
наїлася піску.

Улітку потрібно надавати можливість дитині поплескати
ся у воді. Для цього можна виносити й ставити на сонце та
зик або басейн із водою. У них можна пустити кілька плава
ючих іграшок — рибок, качечок, човника та ін. Не страшно, 
якщо під час цієї гри дитина трішки обляпається — адже на 
вулиці тепло.

Гуляючи з дитиною, потрібно звертати її увагу на нові пред
мети, рослини й тварин. Особливо це стосується міських жи
телів. Іноді потрібно спеціально водити дитину туди, де вона 
може побачити щось нове для себе: корів, кіз, домашніх птахів, 
городину. Це буде розширювати її світогляд і сприяти пізнанню 
навколишнього світу.
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Під час прогулянки в погану погоду потрібно показувати 
дитині калюжі, що утворюються під час дощу, і намагатися 
пояснити їй, звідки береться ця вода. Якщо йде сніг, то по
казати малюку окремі сніжинки. Зобразити, як вони тануть 
на долоні.

Гуляючи з дитиною, потрібно звертати її увагу на оточуючий 
її тваринний світ: «Ось полетіла пташка! Вона махає крилами — 
й тому може літати». «А от по землі повзе мураха. Вона тягне 
паличку, щоб побудувати собі будинок». При цьому потрібно 
формувати дбайливе ставлення дитини до різних жучків, па
вучків, пояснюючи, що вони всі — живі, й безцільно позбавля
ти їх життя не можна.

Знайомлячи малюка з рослинами, потрібно розповідати 
йому про те, якого кольору та чи інша квітка, навіщо рослинам 
листя, чому колір листя восени змінюється із зеленого на жов
тий (природно, не заглиблюючись у біологічні нетрі, говорячи 
про зміну хлорофілу на хромофіл).
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РОЗДІЛ X 
ДИТИНА ВІД ПІВТОРА 
ДО ДВОХ РОКІВ

^  ЯА̂ Ь&О/Ио зюа/Пьа,!

Перетягуючи предмети з кім
нати в кімнату, ховаючи їх за 
ліжко або фіранки, знімаючи 
їх з полиці й установлюючи 
на підвіконня, діти розвива
ють свою моторику, виробля
ють точність і узгодженість 
рухів, координують роботу 
рук, ніг і окомір.

На третьому році життя 
триває подальша диферен
ціація рухів ніг. У міру того 
як удосконалюється п'ятково- 
пальцева навичка ходьби, 
дитина стає усе 
більш стійкою.

ЩО МАЄ УМІТИ ДИТИНА 
ДО ДВОХ РОКІВ

До третього року життя дитина вміє кидати й котити м'ячик, 
свідомо йти за ним, щоб знову повторити ту ж дію. Причому 
в деяких дітей уже виходить ловити кинутий ними м'яч. Роб
лять вони це, природно, невміло й не завжди ловлять, але 
якщо їм допомогти, тобто кидати м'яч несильно й керувати 
їхніми діями (говорити: «Піднімай ручки й лови м'ячик»), то 
іноді їхня спроба піймати кинутий м'яч закінчується успішно. 
Дитина в такому захваті, що ці відчуття передаються й дорос
лому. Головне, щоб м'яч був великий, інакше дитина не зможе 
його спіймати.

До середини-кінця другого року життя діти починають ос
воювати досить різноманітні рухи. Наприклад, вони починають 
переносити речі в руці або, взявши в оберемок, перетягують їх 
з місця на місце. Якщо предмет занадто великий і важкий, вони 
пересувають його, штовхаючи назад-вперед. Великого смислу 
ці дії, як правило, не мають і можуть навіть викликати ваше 
роздратування, але не варто сердитися за це на наших «пуп
сиків». Нехай бавляться своєю «сизифовою працею». Перетя
гуючи предмети з кімнати в кімнату, ховаючи їх за ліжко або 
фіранки, знімаючи їх з полиці й установлюючи на підвіконня,
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діти розвивають свою моторику, виробляють точність і узгод
женість рухів, координують роботу рук, ніг і окомір. Таким 
чином, ця безглузда (з вашого погляду) діяльність веде до 
розвитку стійкості уваги, точності дій і сприйняття, розвитку 
вольових зусиль дитини.

На третьому році життя, коли ходьба в основному опано
вана, предметні дії усе більш стають трудовими: дитина не 
просто тягне за собою швабру, розмазуючи бруд (це ви так ду
маєте), — вона намагається мити підлогу. Малюк не вимазує 
кухонний рушник, а витирає пил, так само, як це робите ви. 
(Щоправда, ви використовуєте спеціальну ганчірку. А маля, що 
знайшло, — тим і витерло). Якщо ви залишили на час праску, 
дитина обов'язково спробує «попрасувати» що-небудь! (Голов
не, щоб малюк при цьому не обпікся!) А якщо ваш «розбійник» 
знайшов молоток, то буде «лагодити» ослін, стіл або ще що- 
небудь, якщо він до цього бачив, як подібне робить тато. Він 
буде забивати уявлювані цвяхи, поки не вважатиме свою пра
цю завершеною.

Ці дії свідчать про значно зрослі можливості дитини. Малюк 
наслідує дії дорослого, його дії стають чіткими й свідомими.

На третьому році життя триває подальша диференціація 
рухів ніг. У міру того, як удосконалюється п'ятково-пальцева 
навичка ходьби, дитина стає усе стійкішою. Малюку вже не 
потрібно занадто широко розставляти ноги для збережен
ня рівноваги. Це веде до поліпшення координації рухів при 
ходьбі. Але при швидких поворотах тіла дитина ще нерівно
мірно розподіляє свою вагу на різні відділи стоп і тому може 
впасти. Разом з тим дитина зберігає стійкість при перенесен
ні осі тіла з однієї ноги на іншу, завдяки чому спуск і підйом 
зі сходів або на сходи ставатиме усе досконалішим. Розви
вається й рівновага, завдяки якій дитина навчається стояти 
на одній ніжці. Ця навичка приводить до іншого — дитина 
вже вміє вдаряти однією ногою по м'ячі, навіть якщо їй не 
показували ці рухи раніше. Навичка переміщати центр ваги 
й при цьому зберігати стійкість дає дитині можливість ос
воїти новий спосіб руху — крокування через низькі пред
мети. Всі ці навички (рівновага, рухливість) створюють ос
нову для вдосконалювання бігу. До трьох років дитині усе 
більше подобаються ігри, у яких потрібно швидко тікати від 
переслідувачів, оглядатися на них й ухилятися від їхніх рук. 
Щоправда, дитина ще не може зістрибувати з високих пред
метів через недостатню координацію ніг. Справа в тому, що 
ноги при цьому повинні виконувати однакові рухи. Дитина

/
Одночасно з удосконалюван
ням рухів у віці від двох до 
трьох років триває розвиток 
початкових уявлень про вели
чину, форму й розташування 
предмегів у просторі.

З розвитком диференційова
них і контрольованих рухів 
у променевозап'ястному 
суглобі дитина отримує 
можливість одночасно 
діяти обома руками, 
але по-різному.

ЯА̂ і/іссі/во зюо/Мси!
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^  Я̂ І/КМ/ЙО ЗЮСиїни,!

Першим наслідком опану
вання дитиною вільною 
ходьбою є різко зростаюча 
між першим і третім роками 
життя можливість виконувати 
різноманітні рухи і дії з пред
метами.

У процесі занять і самостійної 
діяльності дитину потрібно 
навчати не просто маніпулю
вати тим чи іншим предметом, 
а користуватися ним 
за прямим призначенням 
і вчиняти з ним 
різні цільові дії.

ж може стрибати з високих предметів, тримаючись за поруч
чя й виставляючи одну з ніг уперед.

Одночасно з удосконалюванням рухів у віці від двох до 
трьох років триває розвиток початкових уявлень про вели
чину, форму й розташування предметів у просторі. Дитина 
починає підбирати предмети за зразком, будувати пірамідки, 
вежі з 6-7 кубиків, розташовувати їх у ряд у горизонтальній 
площині — будувати паркани, потяг тощо. Для цього потрібні 
добре скоординовані двобічні дії. Продовжує вдосконалюва
тися маніпулювання дрібними предметами. Дитина, спочатку 
невправно, а потім більш вільно перегортає сторінки книги, 
вкладає дрібні предмети в дрібні отвори. Малюк уже бере 
олівець не всією долонею, а кінчиками пальців. Такий спосіб 
захоплення полегшує довільні рухи в променевозап'ястному 
суглобі. Це дозволяє вільніше відтворювати вертикальні й го
ризонтальні лінії на папері.

З розвитком диференційованих і контрольованих рухів 
у променевозап'ястному суглобі дитина отримує можливість 
одночасно діяти обома руками, але по-різному. Наприклад, 
коли маля рве папір, одна рука тягне аркуш у напрямку до 
тіла, а інша — в протилежний бік. Однак процес одночас
ного руху рук у різні боки в цьому віці ще не досить доско
налий.

Збільшення сили м'язів пальців дозволяє дитині користу
ватися в грі прищіпками для білизни. Малюк уже здатний рі
зати папір ножицями, якщо йому допомогти надягти ножиці 
на пальці.

Якщо на початку другого року життя дитина могла виконува
ти тільки одну вказану їй дію, то до кінця другого року вона уже 
починає розуміти, запам'ятовувати й виконувати кілька вимог.
Наприклад: «Підійди до полички, поклади тарілочку в короб
ку з посудом», або «Принеси з іншої кімнати маленького біло
го зайчика», або «Піди до себе в кімнату, зніми там черевики 
і взуй капці».

Таким чином, першим наслідком опанування дитиною віль
ною ходьбою є різко зростаюча між першим і третім роками 
життя можливість виконувати різноманітні рухи й дії з пред
метами. Це приводить, по-перше, до того, що дитина знайо
миться із безліччю нових для неї речей; по-друге, до розвитку 
її органів чуття: у першу чергу — зору, дотику, слуху, які почи
нають усе більш узгоджено працювати одне з одним; по-третє, 
вправляння у виконанні різноманітних дій із предметами роз
виває велику й дрібну мускулатуру дитини, м'язи її тулуба, ніг,
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рук, тобто весь нервово-фізичний апарат, потрібний їй для ви
конання надалі вже більш складних дій.

У процесі занять і самостійної діяльності дитини її слід на
вчати не просто маніпулювати тим чи іншим предметом, а ко
ристуватися ним за прямим призначенням і вчиняти з ним 
різні цільові дії. Наприклад, при грі з пірамідкою в маляти 
спочатку виробляється вміння знімати й надягати кільця. 
Коли малюк опанує ці дії, його потрібно вчити тому, щоб він 
спочатку зняв усі кільця, а потім знову надяг. Причому слід 
пояснити, що спочатку надягаються більші кільця, а потім — 
маленькі.

Потрібно вчити дитину складати кубики, будувати з них 
паркан, паровозик тощо. Якщо ви будете супроводжувати свої 
уроки словами («Постав цей кубик за червоним, а от цей — 
ще далі») то, завдяки такій грі, діти дізнаються, що таке форми, 
кольори, величина предметів, у них починають формуватися 
просторові поняття (поруч, далі, спереду, за тощо).

ЯКІ ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ 
ДВОРІЧНОЇ дитини

Як уже було сказано, маса тіла дитини за цей рік зазвичай 
збільшується на 2,5-3 кг. Але якщо ваша дитина «запізнюєть
ся», не поспішайте панікувати: іноді зріст і маса в такому віці 
змінюються ніби стрибкоподібно. Головне, щоб ваша дитина 
була здорова, весела і добре їла, а маса наросте! І взагалі, на
багато більше проблем виникає в дітей з надлишковою масою 
тіла, а не в худих.

Зріст протягом другого року життя збільшується на 12 см, 
причому інтенсивність його поступово вповільнюється. Як 
і маса, зріст може залишатися незмінним протягом декількох 
місяців і тільки в передпубертатному і пубертатному віці (від
12 до 17 років) спостерігається різкий стрибок зросту.

До двох років уже повинні прорізатися ікла. Але порядок 
прорізування зубів може варіюватися.

Зростання окружності голови, яке відбувалося досить інтен
сивно в перший рік (з 33-35 см до 45-46 см), уповільнюється 
й становить близько 2 см.

У порівнянні з півторарічними, у дворічних малят особли
вої зміни у хребті не відбувається, оскільки повне окостеніння 
й формування основних фізіологічних вигинів хребта завер
шується.

Маса гіла дитини за цей 
рік зазвичай збільшується 
на 2,5-3 кг.

Зріст протягом другого 
року життя збільшується 
на 12 см.
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^ 5  Фь&омтдщ ої

Дворазовий денний сон 
просто необхідний у цьому 
віці дітям ослабленим або 
надто рухливим і емоційно 
збудливим, оскільки вони під 
час активних дій витрачають 
набагато більше енергії, ніж 
спокійні діти.

До двох років дитина здатна 
не спати шість годин пос
піль. Із цього віку режим дня 
наближається до такого, 
як в дошкільнят.

ЯКИЙ РЕЖИМ ДНЯ КРАЩИЙ 
ДЛЯ ДВОРІЧНОЇ дитини

Багато дітей до півтора року починають пізніше засинати, 
коли їх укладають перший раз удень, й іноді зовсім не засина
ють вдруге. Це свідчить про те, що їх уже можна переводити на 
одноразовий денний сон. Звичайно, не виключено, що умови 
можуть змінитися, і вам знову доведеться перейти на дворазо
вий денний сон. Зазвичай це пов'язано зі зміною погоди: після 
теплих літніх днів настає похолодання, або якщо з настанням 
літа ви виїхали на дачу або на море. Свіже повітря, безліч нових 
вражень приводять до того, що дитині знову необхідно спати 
вдень двічі. Природно, що хвора дитина обов'язково повинна 
спати вдень не менше двох разів.

Дворазовий денний сон просто необхідний у цьому віці 
дітям ослабленим або надто рухливим і емоційно збудливим, 
оскільки вони під час діяльності витрачають набагато більше 
енергії, ніж спокійні діти.

Перехід на одноразовий денний сон слід здійснювати по
ступово. Не можна різко узяти й забрати один сон. Така раптова
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зміна режиму сну здатна викликати у дитини перевтому, що 
виявлятиметься надмірним збудженням, вередуванням, роз
дратуванням, зниженням апетиту.

Режим дня в перехідний період може виглядати приблиз
но так: годування — о 7.00, 11.00, 15.00, 19.00 годині, а денний 
сон може починатися з 11.00-12.00 і тривати до 14.30-15.30. 
Укладати дитину спати потрібно починаючи з 20.00. Тоді, якщо 
малюк прокидається о 6.00-7.00 годині ранку, період без сну 
складе близько 10 годин.

Починаючи з 1 року й 8 місяців цей режим трохи змі
нюється: годування — о 8.00, 12.00, 16.00 і 20.00, а сон — 
з 12.00-13.00 до 15.00-15.30. Увечері дитину слід намагатися 
укласти з 20.00 до 21.00.

До двох років дитина здатна не спати шість годин поспіль. 
Із цього віку режим дня наближається до такого, як дошкільнят.

Ф том тд о/ц ії

Режим годування: —
о 8.00, 12.00, 16.00 і 20.00, 
а сон — з 12.00-13.00 
до 15.00-15.30.

Увечері дитину слід 
намагатися укласти 
з 20.00 до 21.00.

ЯК УКЛАДАТИ СПАТИ ДИТИНУ
Іноді дитина погано засинає й спить неспокійно. Зазви

чай це пов'язано з тим, що батьки не дотримуються режиму 
дня. Це стосується й часу відходу до сну, і поводження перед 
сном. Ви вже знаєте, що якщо дитина перед сном займалася 
активними іграми (сама або з вашою участю), бігала, гралася, 
то їй потрібен час, щоб заспокоїтися. І не слід рівно о 20.00 
«впихати» дитину у ліжечко й змушувати заснути, та ще 
й швидше (щоб самим переглянути улюблений серіал). Якщо 
вже ви не змогли забезпечити дитині перед сном спокійну 
гру або читання книжки, то перенесіть час укладання в ліжко 
на 30-40 хвилин. Режим дня дитини це порушить неістотно, 
проте її нервова система за цей час заспокоїться. Взагалі ж 
укладати дитину спати потрібно завжди в однаковий час. 
Це ж стосується і приймання їжі. Тоді в дитини виникає (по
ступово) умовний рефлекс — і до певного часу вона починає 
засинати сама.

Моя молодша дочка («жайворонок» за природою) звикла 
лягати спати о 21.00. Одного разу дитяча передача, яка за
звичай виходила в однаковий час, затрималася приблизно на 
40-50 хвилин. (Виступав хтось із тодішніх лідерів СРСР). Ми 
були зайняті своїми справами, знаючи що дитина дивиться 
мультик. Коли передача завершилася, ми побачили, що маля 
міцно спить. Тобто дочка заснула саме в той час, у який заси
нала зазвичай, навіть не додивившись передачу.
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Дуже часто батьки, хвилюючись, що дитині буде холодно, 
ставлять ліжечко біля батареї або обігрівача. Тим часом єди
ним правильним засобом, що сприяє швидкому засинанню 
й забезпечує гарний сон, є свіже, прохолодне повітря. Якщо 
дитині буде занадто жарко, вона спатиме погано. Хочете конт
ролювати, холодно дитині під час сну чи ні — доторкайтеся до 
її носика, так само, як ви це робили на прогулянці. Щоб дитині 
було не холодно, краще одягти її на час сну в піжаму, а на ноги 
надягти шкарпетки. Можна вкрити малюка пуховою ковдрою, 
а якщо такої немає, то просто накрити його другою ковдрою. 
Можна використати спальний мішок (спеціально виготовлений 
для дітей), який не дає дітям розкриватися уві сні.

Улітку добре укладати дитину спати на свіжому повітрі. Якщо 
ви на дачі або на морі, то виберіть для цього тихе тінисте місце 
(наприклад, у садку). Після того як дитина заснула, можна на
крити її легкою тканиною, яка пропускає повітря (марля, тюль 
тощо), щоб маляті не докучали комахи.

Більшість батьків, бажаючи, щоб дитина скоріше заснула, но
сять її на руках, уколисують у колясці, ліжечку, співають їй пісні, 
дають пустушку. Ці прийоми, можливо, й ефективні, але спри
яють формуванню стереотипу, коли дитина без цих прийомів

Фь&омььуо/^ЬЇ/

Укладати дитину спати потріб
но завжди в однаковий час. 
Тоді в дитини виникає (посту
пово) умовний рефлекс, і до 
певного часу вона починає 
засинати сама.

Єдиним правильним засобом, 
що сприяє швидкому заси
нанню й забезпечує гарний 
сон, є свіже, прохолодне 
повітря.
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уже не може заснути. Якщо ви надалі не зможете підтримувати 
цей стереотип, то краще його не формувати. Наприклад я, бу
дучи ще молодим, катав свою старшу дочку в колясці трускою 
дорогою, щоб вона швидше заснула. Вона дійсно стала засина
ти майже миттєво — лише колеса коляски починали відбивати 
«дріб», котячись по гравію. Але коли прийшла осінь, а потім
і зима, катати коляску стало важко, і у нас почалися проблеми
із засинанням. Що ж стосується співу перед сном, то це непо
ганий спосіб заспокоїти дитину після веселих, активних ігор. 
Крім того, це ще й елемент естетичного виховання. Особливо 
добре співати перед сном, якщо виконавець (тато або мама) 
має непоганий слух. Що ж стосується заколисування, то це 
однозначно ні до чого.

Більшість батьків, бажаючи, 
щоб дитина скоріше заснула, 
носять її на руках, заколи
сують у колясці, ліжечку, 
співають їй пісні, дають пус
тушку. Ці прийоми, можливо, 
й ефективні, але сприяють 
формуванню стереотипу, 
коли дитина без цих 
прийомів уже не може 
заснути.

ЯК ПРОДОВЖУВАТИ РОЗВИТОК 
МОВЛЕННЯ

Більшість батьків для того, щоб дитина скоріше заговорила, 
намагаються дати їй побільше словесних зразків: «скажи — го
динник, скажи — ложка». Але навіть якщо ваше маля чітко 
повторює за вами запропоновані слова, це зовсім не означає, 
що воно розуміє, що сказало, і зовсім не обов'язково, що воно 
запам'ятало це слово.

Протягом тривалого часу вважалося, що наслідування — 
це єдине джерело мовленнєвого розвитку, а гра в «познач-ска- 
жи» — основний метод навчання мовленню. Спостереження 
й аналіз свідчать, що прямого зв'язку між наслідуванням і ак
тивним мовленням дитини зовсім немає. Малюк може відтво
рювати яке-небудь слово, наприклад «папуга», але ніколи не 
вживе його самостійно, у реальній ситуації.

Крім того, часте наслідування в малят носить відстрочений 
характер: дитина може відтворювати почуте слово через де
який час, коли дорослий уже сам забуде про те, чого намагався 
навчити свого малюка.

У такий спосіб зв'язок між наслідуванням і розвитком мов
лення не прямий і не такий простий. Проте, наслідування — 
необхідна умова для опанування мови. Адже діти завжди гово
рять тією мовою, якою спілкуються їхні батьки. Але мовні звуки 
не просто повторюються дитиною, а виражають і відображають 
її власні враження, її дії, завдяки чому вони стають її власними 
словами, а не просто копіями слів дорослих. Тому, допомага
ючи дитині заговорити, батьки повинні не тільки піклуватися

19 я «.«.

Якщо ваше маля чітко 
повторює за вами запро
поновані слова, це зовсім 
не означає, що воно ро
зуміє, що сказало, і зовсім 
не обов'язково, що малюк 
запам'ятав це слово.

Допомагаючи дитині загово
рити, батьки повинні не тіль
ки піклуватися про правильну 
вимову слів, але й прагнути 
того, щоб вона активно спри
ймала світ, самостійно діяла 
у ньому й висловлювала свої 
враження від нього — 
за допомогою мовлення.
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Фшомтдо/ціо

Активний словник дити
ни у віці від 1 року З міс. 
до 1 року 6 міс. становить 
близько 30-40 слів, а до двох 
років він збільшується до 
300 слів.

Дитина все частіше починає 
ставити запитання: «А це?» 
або «Що це?» У цьому ви
падку важливо не відбити 
в дитини інтерес до пізнання 
нового своєю роздратованіс
тю у відповідь.

Спонукуйте малюка до дії під 
час гри («Покажи мені...» — 
«А що ти показав мені?»); 
будь-яку ситуацію переводьте 
в мовленнєву — супровод
жуйте свої дії словами!

про правильну вимову слів, але й прагнути до того, щоб дити
на активно сприймала світ, самостійно діяла у ньому й вира
жала свої враження від нього за допомогою мовлення. Тобто, 
граючись в «познач-скажи», ви повинні обов'язково (крім того, 
що називаєте), ще й показувати предмет. Інакше в дитини не 
зможе сформуватися стійкий зв'язок предмета і його назви.

З півтора року основним завданням є розвиток у дітей ак
тивного мовлення й розуміння мови дорослого. Дитину потріб
но вчити розуміти назви малознайомих або зовсім незнайомих 
предметів, явищ, подій, дій, що відбуваються не тільки в без
посередньо близькому, але й у більш віддаленому оточенні 
(на вулиці, у дворі), а також розуміти назви ознак предметів. 
Дитина повинна учитися виконувати ваші найпростіші, а потім 
і більш складні доручення.

У дітей від півтора до двох років збагачення словникового 
запасу відбувається набагато швидшими темпами, ніж дотепер. 
Малята починають включати у свою мову слова, які навчилися 
розуміти. Тепер їх потрібно навчати складанню речень із трьох 
і більше слів. Необхідно вчити дитину звертатися до дорослого 
або однолітків з різних приводів, ставити запитання, ділитися 
враженнями від побаченого або почутого.

У цьому віці зв'язки між словом і предметом стають більш 
міцними. Дитина вже може узагальнювати предмети, підбира
ти, на прохання дорослого, однорідні. (Якщо раніше на прохан
ня подати чашечку маля простягало саме свою (блакитненьку, 
з ведмедиком), то тепер воно дає будь-яку чашку, оскільки 
знає, що таке «чашка»).

Якщо активний словник дитини у віці від 1 року 3 міс. до 
1 року б міс. становить близько 30-40 слів, то до двох років 
він збільшується до 300 слів. Якщо раніше діти користувалися 
полегшеними словами (вода — «кап-кап»; собака — «ав-ав»; 
кішка — «няв» тощо), то тепер цих слів стає усе менше.

Мовлення, складене із дво-трислівних речень, стає засобом 
спілкування з дорослими в найрізноманітніших ситуаціях: при 
розгляданні оточуючих предметів, під час гри, при потребі 
в чому-небудь. Дитина все частіше починає ставити запитання: 
«А це?» або «Що це?» Й хоча вік «чомучки» ще не настав, але 
деякі цікаві малята починають «діставати» цими запитаннями 
своїх батьків. У цьому випадку важливо не відбити в дитини 
інтерес до пізнання нового своєю роздратованістю у відповідь. 
Слід терпляче розтлумачувати дитині те, про що вона запитує.

Анекдот: Мама із сином приїхали вперше на море. Вийшли 
на берег. Мама в захваті, а син здивовано дивиться на море й за-
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питує: «Мамо! А що це?» Мама відповідає: «Синочку! Це море. 
Бачиш, яке воно синє, величезне, вода в ньому солона, але 
чиста!» Син вислухав і перепитує: «Мамо! А що це?» Мама (уже 
менш захоплено): «Синку! Це море. Воно велике, синє, глибо
ке». Син: «Мамо! А що це?». Мама знову відповідає приблизно 
те ж саме. Так триває ще разів зо два, зо три. Нарешті на черго
ве запитання хлопчика — «Мамо! А що це?» мама хапає його за 
комір і товкмачить головою в море, примовляючи: «Синочку! 
Це море!». Зринаючи й спльовуючи, дитина злякано запитує: 
«Мамо! А що це було?».

До кінця другого року життя інтенсивно продовжує роз
виватися наслідування. Діти повторюють за дорослими цілі 
фрази, речення. Вони здатні вживати вже різні частини мови, 
розуміючи смисл речень, що розкривають сьогодення, мину
лу або майбутню подію. Вони вже можуть говорити фразами, 
що мають оповідальний або питальний характер. їхнє мов
лення стає більш виразним.

Звичайне розуміння випереджає появу активного мов
лення. Однак активне мовлення може запізнюватися досить 
значно й це вже — результат неправильного виховання. Щоб 
цього не відбувалося, потрібно застосовувати деякі спеціаль
ні методи й прийоми.

Таким прийомом, наприклад, буде намагання дорослого 
спонукати дитину до різних дій під час гри: «дай», «пока
жи», «принеси», «поклади», «візьми». За допомогою цього 
методу формується орієнтування в навколишньому світі, 
розуміння назв предметів і дій, але недостатньо активі
зується власне мовлення дитини. Тому, після того як ма
люк виконав дане йому доручення, необхідно запитувати: 
«Що ти мені приніс?», «Куди ходив?», «Що взяв?». Те ж саме 
потрібно робити й під час ігор з іграшками, щораз перепи- 
туючи: «Що ти робиш?».

Потрібно будь-яку ситуацію переводити в мовленнєву. На
приклад, дитина щось просить, але недостатньо мотивує це 
словами. (Всі батьки добре розуміють, що хоче сказати або 
попросити їхня дитина). Але якщо малюк підходить, тикаючи 
пальцем у бажану річ, і замість прохання просто «мугикає», 
ви просто зобов'язані запитати, що він хоче, а якщо дитина 
не говорить словами, то сказати це за неї. А потім попросіть 
малюка повторити те запитання або прохання, яке ви про
мовили. Можливо, що у вас не вийде відразу домогтися ба
жаного. Але цінність цих запитань полягає в тому, що вони 
активізують розумову діяльність дитини.

Намагайтеся спонукати дити
ну до різних дій під час гри: 
«дай», «покажи», «принеси», 
«поклади», «візьми».

Переводьте будь-яку ситуацію 
в мовленнєву.

Активізуйте розумову діяль
ність дитини.
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Опановуючи дію швидше, 
ніж слово, маля привчається 
обходитися без мовленнєво
го спілкування з дорослим, 
припиняє цікавитися його 
діями, стає байдужим до того, 
що відбувається.

Повсякденні цілеспрямовані 
розмови дорослого з дитиною 
сприяють тому, що у другому 
півріччі другого року життя 
змінюється характер спілку
вання: воно стає мовленнє
вим і з боку дитини.

Доцільно не давати відра
зу велику кількість нової 
інформації, а поступово 
розширювати й збагачувати 
знання дитини через прак
тичне освоєння предметної 
дійсності.

Звичайно мовленнєві реакції в дітей активуються в моменти 
високої зацікавленості. Отже, ці моменти необхідно використа
ти, навіть якщо вони виникли випадково, не говорячи вже про 
те, що їх потрібно створювати спеціально. Таким чином, робота 
з розвитку мовлення й орієнтування в навколишньому світі має 
проводитися одночасно: розширюючи світогляд, дорослі розви
вають і мовлення дитини. Якщо дорослі не супроводжують свої 
дії мовленням, а предмети, з якими маля стикається щодня, не по
казуються йому в нових взаємозв'язках, то пізнавальна активність 
знижується разом із вгасанням орієнтовної реакції на новизну 
ситуації: у дитини виникає пасивне ставлення до того, що відбу
вається. Опановуючи дію швидше, ніж слово, маля привчається 
обходитися без мовленнєвого спілкування з дорослим, припиняє 
цікавитися його діями, стає байдужим до того, що відбувається.

Активізувати розвиток дитини і її мовлення можна не тільки 
позначаючи предмети й дії з ними, але й указуючи на результат 
цих дій. Тобто потрібно позначити — навіщо та чи інша дія відбу
вається. Наприклад: «Потрібно вимити руки з милом, щоб вони 
були чистими», «Надягнімо шапку й шарфик, щоб не змерзну
ти». Зазвичай результатом такого навчання є те, що дитина ніби 
робить «відкриття», що всі предмети мають назву й для чогось 
призначені. Це — величезний стрибок у розвитку пізнавальної 
діяльності маляти.

Повсякденні цілеспрямовані розмови дорослого з дитиною 
сприяють тому, що у другому півріччі другого року життя змі
нюється характер спілкування: воно стає мовленнєвим і з боку 
дитини. Малюк активніше ставить запитання: «Ляля бай?» 
(Лялька спить?) або «Киця ам?» (Кішка їсть?) «Так, — відповідає 
дорослий, — лялька спить, кішка їсть».

Показуючи дітям предмети й дії з ними у процесі вдягання, 
годування, дорослий називає їх. Іноді він користується прийо
мом власного запитання-відповіді: емоційно програє побутові 
ситуації, ставить запитання й відповідає за дитину, яка почи
нає краще розуміти ситуацію. Наприклад, під час їжі: «Що їсть 
Олечка? Котлетку! Смачна котлетка? Дуже смачна! Подобаєть
ся котлетка? Дуже подобається!». Слово дорослого збігається 
з відчуттями маляти, стає зрозумілим, а відповіді створюють 
певне емоційне ставлення до того, що відбувається, й поясню
ють ситуацію в цілому, вчать розуміти те, що відбувається.

Діти другого року життя не вміють ще помічати в предме
тах істотні ознаки, тому що в них недостатньо розвинена здат
ність порівнювати предмети між собою й розрізняти їх. Тому 
вони часто узагальнюють предмети не за істотними ознаками,
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а за зовнішніми, що впадають в око. Але з півтора року малята 
вчаться узагальнювати предмети за їхніми істотними ознаками 
і роблять менше помилок у пізнанні «заданих» предметів.

На початку необхідно навчити дитину впізнавати знайо
мі предмети, «бачити» у них розходження, а потім — спільні 
ознаки. Із цією метою підбирають спочатку знайомі, але різко 
контрастні предмети, потім — незнайомі, різко контрастні; піс
ля цього — зовні подібні за якою-небудь ознакою; нарешті — 
подібні за багатьма ознаками.

Доцільно не давати відразу велику кількість нової інфор
мації, а поступово розширювати й збагачувати знання дитини 
через практичне освоєння предметної дійсності.

Зважаючи на те, що до півтора року діти починають добре 
ходити, варто познайомити їх з новими предметами меблів — 
шафою, диваном, ослоном; одягу — сорочкою, штанцями, кол
готками, шкарпетками, і вчити вільно орієнтуватися серед них.

У результаті щоденно проведеної роботи з ознайомлення 
із довкіллям малята починають добре орієнтуватися в кім
наті. До 1 року 9 місяців діти засвоюють значення однотипних 
предметів — шафа для одягу, для посуду, для іграшок тощо, 
а до двох років легко знаходять предмети одягу для хлоп
чика (сорочка, штани), для дівчинки (сукня, кофта, спідниця), 
відрізняють тарілку від миски, чашку від склянки, знають чай
ник, каструлю, сковорідку. У них сформовуються більш точні 
відомості про навколишній світ і краще орієнтування в кімнаті: 
вони знають, де знаходяться вікно, двері, стеля, підлога, лам
па; засвоюють призначення спальні, їдальні, ванної кімнати. 
До двох років малята знають призначення основних спальних 
речей — подушки, ковдри, матраца, простирадла.

Таким чином, у грі дитина відображає те, що бачить у ре
альному житті й у діях дорослих. При цьому, незважаючи на те, 
що спеціальне завдання розвитку мовлення не стосується, сам 
процес навчання сприяє такому розвитку.

ЯК І ЧИМ ГРАЄТЬСЯ ДИТИНА 
У ЦЬОМУ ВІЦІ

Після півтора року для ігор необхідні різноманітні сюжет- 
но-образні іграшки, у яких представлено більше деталей. 
Наприклад, добре, якщо в ляльки позначені пальці на руках 
і ногах, є бант на голові, туфлі. Лялька має бути рухлива, ма
теріал, з якого вона виготовлена, повинен нагадувати живу

221



Розділ 10

сР&к,0'Лье>н>даи,і/и

Після півтора року для ігор 
необхідні різноманітні сю
жетно-образні іграшки, у яких 
представлено більше деталей.

До півтора року діти викону
ють 3-4 прості ігрові за
вдання з різними іграшками 
(годують ляльок й іграшкових 
тварин, укладають їх спа
ти, катають їх у машині або 
колясці). Дорослі при цьому 
повинні коментувати гру або 
навіть спрямовувати дитину.

Дорослі можуть (і повинні) 
допомагати дитині в грі, особ
ливо з новими іграшками. 
Взявши нову іграшку в руки, 
потрібно спочатку назвати її, 
погім показати дитині 
(що вона може, як нею 
гратися), супроводжуючи 
свої дії розповіддю.

плоть, руки й ноги повинні згинатися — одним словом, ляль
ка має бути схожою на людину. Тоді гра з нею буде більш 
складною, отже — більш пізнавальною. Її можна посадити, 
провести підлогою, вкласти в ліжко, викупати. Бажано, щоб 
такі сюжетно-образні іграшки, як машини й будівельний ма
теріал, були складені разом, але окремо від набору посуду 
або меблів. Тоді дитина може вибрати, чим вона гратиметься 
зараз. Якщо ж іграшки будуть звалені в купу, то початок гри 
затягнеться, оскільки дитина, взявши одну іграшку й почавши 
з нею гратися, побачить іншу, з іншого набору, — й стане гра
тися з нею, а потім з іншою. Ви можете зауважити: «То й що? 
Нехай грається, чим хоче!». Але ми вже домовилися з вами, 
що гра — це процес навчання. Смисл її має бути завершеним. 
Адже якщо вам, читаючи лекцію з математики, включатимуть 
туди уривки з літератури, біології й історії, ви навряд чи що- 
небудь зрозумієте. Так і в дитячій грі (яку ви, до речі, повинні 
спрямовувати) має бути початок, основа й завершення: дити
на взяла іграшкову вантажівку, загуділа, начебто завела мо
тор, поїхала за кубиками, навантажила їх у кузов, привезла на 
уявний будмайданчик, почала будувати з них будинок або ще 
що-небудь. А після того як побудувала, має скласти іграшки 
на місце. Щоб малюку було цікаво це робити, слід попросити 
його знову завантажити машину кубиками й відвезти їх туди, 
звідки їх взяв.

До півтора року діти виконують 3-4 прості ігрові завдан
ня з різними іграшками (годують ляльок і іграшкових тварин, 
укладають їх спати, катають їх у машині або колясці). Дорослі 
при цьому повинні коментувати гру або навіть спрямовувати 
дитину. Наприклад, можна попросити маля погодувати ляльку: 
«Погодуй лялю» або «Відвези її в зоопарк». Дитина може роби
ти при цьому одиничну ігрову дію (піднести чашку або ложку 
до обличчя ляльки один раз, а потім залишити ці іграшки). Але 
якщо при цьому запропонувати дитині ще який-небудь варіант 
продовження цієї гри, вона поступово захопиться й буде із за
доволенням повторювати ігрові дії. Причому вже не тільки із 
цією лялькою, але й з іншими ляльками або тваринами.

Дорослі можуть (і повинні) допомагати дитині в грі, особли
во з новими іграшками. Взявши нову іграшку в руки, потрібно 
спочатку назвати її, потім показати дитині (що вона може, як 
нею гратися), супроводжуючи свої дії розповіддю. Потім по
трібно попросити дитину сказати, що це за іграшка, щоб ма
люк повторив її назву. Після цього попросити маля проробити 
з іграшкою ті ж дії, що й ви. Якщо малюк не тільки повторює
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ваші дії, але й додає до гри щось нове, потрібно обов'язково 
похвалити його: «О, як ти добре придумав!».

Дуже корисні ігри з ляльками. Доглядаючи за ними, діти 
(частіше — дівчатка) не тільки виховують у собі здатність і вмін
ня радісно віддаватися турботам і праці заради іншої, нехай 
і уявлюваної істоти, але й набувають цілий ряд корисних трудо
вих навичок. Наприклад, зашнуровуючи ляльці туфлі, діти зго
дом зможуть і свої туфлі зашнурувати; застібаючи її суконьку, 
вони зможуть згодом застебнути й свою.

ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ 
ОЗДОРОВЛЕННЯ дитини

У першу чергу, це фізичні вправи. Виконувати різні вправи 
ви можете скрізь: вдома, на прогулянці, на дитячому майдан
чику. Гуляючи, ви разом переступаєте через камені, калюжі або 
повалене дерево. На дитячому або спортивному майданчику 
маля може ходити по колоді, злазити по драбинці й спускатися 
з неї тощо.

Коли дитині виповниться два роки, з нею можна займати
ся ранковою гімнастикою. Якщо ви будете виконувати впра
ви разом з малям, заняття для нього набуватимуть особливої 
принадності. Для маленьких дітей ранкова гімнастика — засіб, 
що тонізує всі органи й системи. Вона допомагає дитині добре 
переносити денне навантаження.

У ранкову гімнастику можна включати такі вправи:
1) ходьба кімнатою протягом 1 хвилини;
2) підтягування із прогинами тулуба — 3-4 рази;
3) присідання — 3-4 рази;
4) нахили тулуба вліво й вправо — по 2-3 рази;
5) біг кімнатою — 12-15 секунд;
6) спокійна ходьба протягом 1 хвилини.
Обов'язково потрібно стеж ити  за поставою дитини. 

Дворічна дитина із правильною поставою голову тримає пря
мо, плечі в неї розташовані на одному рівні й дещо розвер
нені, груди трохи випинаються вперед, живіт підтягнений, ноги 
в колінних суглобах — прямі. Для формування правильної по
стави з дітьми потрібно виконувати вправи з м'ячем, обручем, 
ціпком, мотузкою на ослоні, гірці.

Величезну користь дітям цього віку приносять заняття в до
машньому спортивному комплексі. Заняття ці надзвичайно за
хоплюючі, розвивають спритність, кмітливість, зміцнюють м'язи.

Фізичні вправи й загартову
вання — запорука здоров'я 
вашого маляти!

Коли дитині виповниться два 
роки, з нею можна займатися 
ранковою гімнастикою. Ран
кова гімнастика — засіб, що 
тонізує всі органи й системи. 
Вона допомагає дитині добре 
переносити денне наванта
ження.

Для формування правильної 
постави з дітьми потрібно 
виконувати вправи з м'ячем, 
обручем, ціпком, 
мотузкою на лаві, 
на гірці.
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Умови для занять фізкульту
рою: добре провітрена кімна
та, тиха, ритмічна музика, від
сутність відволікаючих увагу 
дитини предметів і звуків.

Теплої пори року заняття фіз
культурою краще проводити 
на свіжому повітрі.

Узимку, під час активних ігор, 
за дитиною потрібно уважно 
стежити. Якщо ви помітили, 
що маля спітніло, відразу 
ведіть його додому й пере
одягніть у сухий одяг.

Загартовування повітрям 
проводиться під час ранко
вої й лікувальної гімнастики, 
коли маля займається без 
верхнього одягу або в одних 
трусиках. Дозволяйте маляті 
бігати по квартирі 
босоніж!

Умови для занять фізкультурою: добре провітрена кімната, 
тиха, ритмічна музика, відсутність відволікаючих увагу дити
ни предметів і звуків. Теплої пори року заняття фізкультурою 
краще проводити на свіжому повітрі. Одяг має бути підібраний 
таким чином, щоб дитина могла легко рухатися, не перегріва
ючись.

Дуже корисною буде для дворічної (і навіть півторарічної") 
дитини їзда на маленькому триколісному велосипеді з педа
лями на передньому колесі. Під час неї зміцнюються м'язи ніг, 
тренується серцево-судинна й дихальна система, виробляєть
ся витривалість і координація рухів.

Узимку дуже корисне катання на санчатах. Дитину потрібно 
навчити спускатися з невеликих некрутих гірок. Це дуже по
добається дітям. Причому настільки, що якщо ви, стомившись, 
кажете: «Все! Досить», — дитина починає тягати санчата сама. 
Ця вправа також виробляє витривалість, зміцнює дихальну 
й серцево-судинну систему, а також формує таку рису харак
теру, як сміливість.

Узимку, під час активних ігор, за дитиною потрібно уважно 
стежити. Якщо ви помітили, що маля спітніло, відразу ведіть 
його додому й переодягніть у сухий одяг. Інакше спітніла, роз
пашіла дитина почне менше рухатися й переохолодиться. А це 
може призвести до застуди. Тому, виходячи взимку на вулицю, 
спрогнозуйте — чим ви займатиметеся й де гулятимете. Знаю
чи це, ви можете одягти дитину відповідним чином.

Наступний метод оздоровлення — загартовування. За
гартовування повітрям проводиться під час ранкової й лі
кувальної гімнастики, коли маля займається без верхнього 
одягу або в самих трусиках. Можна використати наступний 
прийом: одну з кімнат провітрюють, щоб температура в ній 
була 17-18 °С. Дитина вбігає в неї — й вертається в теплу 
кімнату, і так кілька разів. Корисно, щоб маля гралося вдома 
в одних колготках і в сорочці. Дозволяйте малюку бігати по 
квартирі босоніж. Улітку ж (на дачі або на морі) нехай ваша 
дитина не взувається або майже не користується взуттям. 
Ходьба по траві або по землі босоніж є чудовим засобом 
загартовування й дуже ефективним способом профілактики 
плоскостопості.

Дуже ефективним методом загартовування є водні про
цедури. Ось що писав відомий у минулому лікар В. Н. Жук 
про перевагу хрещення в холодній воді: «Як слабке, так і міц
не дитя, похрещене зимою у воді прямо з колодязя, розви
вається дуже швидко й майже негайно набуває особливого,
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приємного, бадьорого, міцного вигляду... Швидке занурення 
в холодну воду напевне підсилює всі процеси обміну. Шкі
ра червоніє і приємна на вигляд: дитя виглядає повнішим, 
рум'янішим, круглішим, смокче міцніше й з жадібністю, не
забаром засинає, після хрещення не кричить, лежить спокій
но й дивиться. Через чотири-шість тижнів слабка дитина — 
невпізнанна».

Деякі батьки просили хрестити дитину в теплій воді. Ре
зультати хрещення були зовсім іншими: «Рівнялися діти після 
спливання шести тижнів, коли їх приносили для молитви. Бук
вально всі священики заявили про перевагу холодної води над 
теплою; тільки занурення має бути повним і досить швидким». 
«З 22 дітей, хрещених у теплій воді, померло дев'ять (40,6 %). 
З 42 дітей, хрещених у холодній воді, помер один (2,4%) ма
люк. В одному випадку була двійня: більш міцне дитя, хрещене 
в теплій воді, померло, а слабше, хрещене в холодній, залиши
лося здоровим».

Водними процедурами деякі вважають звичайне купан
ня. Але це лише незначна дещиця від тих загартувальних 
водних процедур, які автори рекомендують нам як «обе
режне» загартовування дітей. Але в такому загартовуванні 
є й серйозні недоліки. По-перше, перепади температур при 
такому загартовуванні значно менші за ті, з якими дитина 
зустрічається в повсякденному житті. І вже хоча б тільки 
тому вони не можуть дати загартувального ефекту. Навіть 
коли дитину переповивають, різниця температур становить 
10-12 °С, тоді як у посібниках рекомендують знижувати тем
пературу води при загартовуванні на 0,5-1 °С за 3-6 днів. 
По-друге, за гартувальний вплив за цією системою — корот
кочасний і незрівнянний із тривалістю впливу на організм 
комфортних умов. Як пише Б. П. Нікітін: «На загартовування 
відводять 5-6 хвилин, а на зманіження ... — решту, 1434 хви
лини щодоби».

На думку Ю. Н. Чусова, автора кількох книг про загартову
вання, для помітного ефекту мало лише систематично й по
ступово проводити загартувальні процедури, — такі впливи 
мають бути досить інтенсивними й тривалими.

На початку другого року життя до звичайних водних проце
дур можна додати ванни для рук. Малята зазвичай охоче гра
ються у воді й з водою. Дитині можна запропонувати пускати 
кораблики в тазику або викупати ляльку. Початкова темпера
тура води (28 °С) поступово знижується — до 20 °С. Після про
цедури ручки дитини потрібно витерти насухо.

Фьк,омтдсі/и,м ^

Для гарного ефекту мало 
лише систематично й посту
пово проводити загартувальні 
процедури, — такі впливи 
мають бути досить інтенсив
ними й тривалими.

Із двох років дитина може 
купатися у водоймі. Це най
ефективніший загартувальний 
засіб. На маля одночасно 
діють велика маса води, 
сонце й повітря. Починають 
купання з короткочасних 
занурень, потім його 
тривалість збільшують 
до 2-3 хвилин.
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З півтора року можна роз
почати обливання ніг або 
ножні ванни. Ці процедури 
проводять після денного або 
нічного сну. Початкова тем
пература влітку — 30-33 °С, 
узимку — 33-36 °С. Зни
жуючи її на 2-3 °С щодня, 
через 4-5 днів її доводять 
до 20-22 °С. Тривалість 
ванни — від 1 до 3 хвилин.
У цьому ж віці дитина може 
приймати душ.

З півтора року можна розпочати обливання ніг або ножні 
ванни. Ці процедури проводять після денного або нічного сну. 
Початкова температура влітку — 30-33 °С, узимку — 33-36 °С. 
Знижуючи її на 2-3 °С щодня, через 4-5 днів її доводять 
до 20-22 °С. Тривалість ванни — від 1 до 3 хвилин. У цьому ж віці 
дитина може приймати душ. Але це дуже збудлива процедура, 
і її не варто проводити дітям з нестійкою нервовою системою. 
Таким малятам краще продовжувати робити вологі обтиран
ня або обливання. Температура води в душі й при обливанні 
спочатку має бути 35 °С улітку й 36 °С — узимку. Поступово її 
знижують до 25 °С й 28 °С, відповідно. Якщо ваше маля добре 
переносить душ, можна використовувати більш складну зміну 
температур. Наприклад, поставивши дитину під теплий душ, на 
3-5 секунд знизити температуру води до кімнатної, а потім зно
ву підняти її. Поступово різницю температур збільшують, а їх 
зміну доводять до 4-5 разів.

Із двох років дитина може купатися у водоймі. Це най
ефективніший за гартувальний засіб. На маля одночасно діють 
велика маса води, сонце й повітря. Починають купання з ко
роткочасних занурень, потім його тривалість збільшують до 
2-3 хвилин. Рекомендується, щоб дитина двох-трьох років ку
палася не більш одного разу на день за температури повітря 
25-26 °С і температури води 25 °С.

Коли дитина вперше зустрічається з великою масою води, 
вона може злякатися. У такому випадку не змушуйте її захо
дити у воду. Краще спробуйте перебороти її страх під час гри. 
Побігайте з малюком по мокрому піску, пограйте в «наздожени 
мене» із хвилями, визбирайте камінці й черепашок, принесе
них хвилями. За цей час маля заспокоїться й звикне до великої 
кількості води. Поступово дитина почне заходити у воду. Спо
чатку — до щиколотки, потім — глибше.

Як і при інших загартувальних процедурах, при перших же 
ознаках переохолодження купання припиняють — і дитину до
суха витирають махровим рушником і одягають.

ЧИ ПОТРІБНО ВІДПРАВЛЯТИ ДИТИНУ 
В ДИТЯЧИЙ САДОЧОК

Більшості дітей дитячий садочок приносить величезну ко
ристь. Але не кожній дитині він необхідний. Дитячий садочок 
особливо цінний для єдиної в родині дитини, у якої немає до
статньої можливості спілкуватися з іншими дітьми.
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Кожному маляті необхідне товариство дітей його віку не 
тільки для ігор і розваг, але й щоб навчитися жити в колективі, 
що взагалі є головним завданням життя кожної людини. Крім 
того, дитині необхідний простір, де б вона могла бігати, стриба
ти й галасувати стільки, скільки їй хочеться, не оглядаючись на 
сусідів, що живуть нижче поверхом. Малюку потрібні присто
сування для фізичних вправ, кубики, блоки, дошки тощо для 
розвитку фізичних навичок. Йому також необхідне спілкування 
з іншими дорослими, крім батьків. Далеко не всі діти мають всі 
ці переваги вдома.

Ну й, звичайно, дитячі садочки потрібні дітям, якщо їхні 
батьки не мають можливості залишити роботу.

Деякі батьки вважають, що головна користь від дитячого са
дочка — це ті навички, які там прищеплюють: вчать малювати, 
читати вірші тощо. Вони намагаються відправити дитину в дитя
чий садочок із чотирьох-п'яти років, щоб за цей час вихователі 
встигли підготувати її до школи. Такі батьки помиляються. Подіб
ні навички — це незначна частина тієї користі, яку дає гарний 
дитячий садочок. У дитячому садочку дитина вчиться набагато 
більшому — спілкуванню. Малюк учиться працювати в колек
тиві, знаходити спільну мову з однолітками, а якщо потрібно — 
і поступатися їм у чомусь. Погодьтеся, що ці виховні моменти 
значно важливіші, ніж навчитися малювати або співати.

Іноді батьки не хочуть вести дитину в дитячий садочок тому, 
що вона часто застуджується. Але слід зрозуміти, що перева
ги дитячого садочка з надлишком виправдовують цей недолік. 
І, зрештою, потрібно намагатися загартовувати свою дитину. 
Адже ви не зможете нескінченно створювати їй тепличні умо
ви. А якщо малюк піде в школу незагартованим і буде часто 
пропускати уроки через хворобу? Тож краще оздоровити його 
до того часу.

От що я можу порекомендувати батькам: якщо ваша дити
на непросто адаптується до дитячого садочка або надто стом
люється там, то в перші 2-3 місяці її слід відводити в садочок 
на неповний день. Тобто забирати її раніше (припустімо, до 
денного сну). Таке поступове привчання до дитячого садочка 
допоможе дитині легше адаптуватися в дитячому колективі. До 
речі, діти по-різному ставляться до дитячого садочка. Напри
клад, моя старша дочка дуже важко звикала до нього, проте 
молодша прагнула в нього всією душею й вранці навіть під
ганяла дідуся, який, ідучи на роботу, відводив її туди: «Діду! 
Ну що ти копирсаєшся?! Швидше збирайся, а то спізнимося 
в садочок!»

Дитячий садочок особливо 
цінний для єдиної в родині 
дитини, у якої немає достат
ньої можливості спілкуватися 
з іншими дітьми.

У дитячому садочку дитина 
вчиться працювати в ко
лективі, знаходити спільну 
мову з однолітками, а якщо 
потрібно — і поступатися їм 
у чомусь.

Якщо ваша дитина непросто 
адаптується до дитячого са
дочка або надто стомлюється 
там, то в перші 2-3 місяці її 
потрібно відводити в садочок 
на неповний день.
Тобто забирати її раніше 
(припусгімо, до 
денного сну).
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Якщо ваша дитина дивиться 
телевізор постійно, то це, 
звичайно, шкідливо. Але якщо 
переглядати програми ви
бірково, то потрібно розуміти, 
що телебачення розширює 
знання дитини про навколиш
ній світ.

Покажіть дитині на власно
му прикладі, що дивитися 
телевізор — це діяльність 
не пасивна, а активна; що ви 
увімкнули його не тому, що 
вам просто нема чого робити. 
Ще краще, якщо ви можете 
дивитися цікаві передачі 
разом з малюком і під час 
перегляду пояснювати 
йому ті моменти, які він 
не зрозумів.

ЧИ НЕ ШКІДЛИВО дггям 
ДИВИТИСЯ ТЕЛЕВІЗОР

Якщо ваша дитина дивиться телевізор постійно, то це, зви
чайно, шкідливо. Але якщо дивитися програми вибірково, то 
слід зрозуміти, що телебачення збагачує знання дитини про 
оточуючий її світ. Крім того, переважна більшість мультфільмів 
несе в собі елементи виховного процесу.

Я не маю на увазі мультфільми низькопробні або призна
чені для старших дітей. Рекомендую для перегляду мультики, 
створені в колишньому Радянському Союзі, які переповідають 
народні казки або є екранізаціями казок Пушкіна, Бажова та 
інших. Вони були добре витримані у виховному плані. У них 
не було насильства, елементів «фільму жахів» та інших, неко
рисних для дитини речей. Навпаки, голлівудські мультфільми 
на кшталт «Том і Джері», у якому персонажі дубасять одне од
ного (причому без особливих наслідків одне для одного), ма
леньким дітям, які ще не все розуміють, дивитися, швидше за 
все, не потрібно. Ці мультфільми створені не стільки для дітей, 
скільки для дорослих, причому є більше комедіями станів, що, 
за великим рахунком, чуже нашому менталітету.

Якщо пам'ятаєте, раніше були чудові передачі — «На доб
раніч, діти» і «У гостях у казки». Отож, деякі діти навіть без 
знання годин виходу телепередач у потрібний час просили 
батьків увімкнути телевізор, щоб переглянути їх.

Дуже корисні передачі про природу, про тварин. Відомо, 
що в цьому випадку йдеться не про однорічних або півто
рарічних малят, а про дворічних.

Поки дитина маленька, ще не вміє вмикати телевізор (хоча 
зараз деякі з них уже в півтора роки знають, як його увімкну
ти), ви регулюєте перегляд передач самі, і коли передача за
вершилася, можете вимкнути телевізор. Щоправда, у деяких 
родинах він працює протягом усього дня, навіть якщо його 
ніхто не дивиться (просто так — для фону). Тоді, виховуючи 
в дитини критичне, вибіркове ставлення до телевізійних про
грам, намагайтеся відучити й себе від ставлення до телеві
зора як до фону. Покажіть дитині на власному прикладі, що 
дивитися телевізор — це діяльність не пасивна, а активна; що 
ви увімкнули його не тому, що вам просто нема чого робити. 
Ще краще, якщо ви можете переглянути цікаві передачі разом 
з малюком і під час перегляду пояснювати йому ті моменти, 
які він не зрозумів.
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ДИТИНА ВІД ПІВТОРА ДО ДВОХ РОКІВ

ЧИ СЛІД КАРАТИ ДІТЕЙ 
І ЯК ПРАВИЛЬНО ЦЕ РОБИТИ

Болю дитині, особливо маленькій, завдавати не можна! За
стосовуючи фізичні міри покарання, дорослі завдають прямої 
шкоди особистості дитини, яка ще тільки формується. Звичай
но, навіть найм'якіші й найспокійніші батьки часом можуть 
розсердитися не на жарт і навіть вдарити дитину. Нічого хоро
шого в цьому немає, але якщо це виняток із правил, то шкоди 
малюку це теж не принесе. Дуже важливо, щоб ви, заспокоїв
шись, пояснили йому, що спересердя ви зробили щось таке, 
чого самі не схвалюєте. Наприклад, потрібно сказати: «Вибач, 
я не стримався. Я не повинен був бити тебе». Такі слова будуть 
зрозумілі навіть маленькій дитині. А головне, вони важливі для 
зміцнення по-справжньому дружніх відносин між батьками 
й дитиною.

Коли ви караєте дитину, ви лише різко негативно реагуєте 
на її погане поводження. Покарання говорить про те, що ви 
не потерпите такого поводження сьогодні й зараз, але дитина 
зовсім не дізнається, як вона має поводитися завтра, післязавт
ра й через місяць.

Про фізичні покарання не можна сказати жодного добро
го слова (хоча деякі «педагоги», перефразовуючи класиків 
марксизму говорять: «Биття визначає свідомість»). Почнемо 
з того, що можна покалічити дитину. Навіть «легкий» (на вашу 
думку) ляпанець може виявитися досить сильним, щоб дити
на упала і вдарилася головою або спиною. Удар по голові 
може викликати струс мозку, а по вуху — порушення слуху.
І зовсім не факт, що дитина зрозуміла, за що її покарали. Біль
шість дитячих провин стається через дитячу імпульсивність
і безпам'ятність. Наприклад, ви дали ляпаса дитині за те, що 
вона залізла на підвіконня й перекинула горщик із квіткою. 
Завтра малюк знову поліз туди ж, і ви побили його дужче. Але 
таке посилення покарання, зрештою, може перетворитися на 
справжні побої. Дослідження ж учених свідчать про те, що 
діти, яких побили, зовсім не пам'ятають, за що їх покарали, 
їм боляче, вони принижені, вони намагаються втекти від до
рослого, обурюючись, але зовсім при цьому не каються. Фі
зичним покаранням не вдається викликати каяття у вчинено
му в маляти. У цьому випадку правильніше було б з'ясувати, 
що хотіла побачити дитина із цього вікна (може, там стоїть 
й «реве» небачене досі авто) і спробувати задовольнити її
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Болю дитині, особливо ма
ленькій, завдавати не мож
на! Застосовуючи фізичне 
покарання, дорослі завдають 
прямої шкоди особистості 
дитини, яка ще лльки фор
мується.

Коли ви караєте дитину, ви 
лише різко негативно реагує
те на її погане поводження. 
Покарання свідчить про те, 
що ви не потерпите такого 
поводження сьогодні й зараз, 
але дитина зовсім не дові
дається, як вона має пово
дитися завтра, післязавтра 
й через місяць.
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Фь&омшущЬ'і/

Більшість дитячих провин 
відбувається через дитячу ім
пульсивність і безпам'ятність. 
Фізичним покаранням не 
вдається викликати каяття 
у малюка.

Якщо ви дійсно намагає
теся показати дитині, як 
треба поводитися, зовсім не 
обов'язково кривдити або 
принижувати її.

Ви повинні спробувати нав
чити малюка керувати своїми 
емоціями і вчинками, нести 
повну відповідальність 
за власні дії.

цікавість. А вже після цього показати малюку горщик із квіт
кою, що впав, і пояснити: «Квіточці боляче, вона впала і заби
лася, адже й ти, коли падаєш, то боляче забиваєшся. Потрібно 
надалі, якщо хочеш подивитися з вікна, попросити кого-не- 
будь відсунути квітку або зробити це акуратно самому». Тоді 
виникла жалість до квітки, якій стало боляче, може викликати 
каяття й запам'ятається дитині.

Зачиняти дитину в якій-небудь кімнаті або забороняти ви
ходити з неї — теж дурне покарання. Якщо малюк переживає 
через таке покарання, то в нього може виникнути небажання 
бувати в цій кімнаті. Ще безглуздіше — поєднувати це з вими
канням у ній світла. Це вже садизм! (Так і до психічних розладів 
недалеко.)

Якщо ви змушуєте малюка носити слинявчик постійно тіль
ки тому, що він кілька разів облився супом, ви лише стверд
жуєтеся за його рахунок, оскільки ви сильніші за нього, і вла
да в родині належить вам. Караючи його подібним чином, ви 
лише даєте йому відчути себе нікчемним і безпомічним.

Якщо ви дійсно намагаєтеся показати дитині, як треба по
водитися, зовсім не обов'язково кривдити або принижувати 
її. Наприклад, граючись, дитина стала жбурляти іграшки в усі 
боки (припустімо, малюк зображує вибух). При цьому одна
з них зламалася. Звичайно ж, дитина засмучена. А ви, замість 
того щоб лаятися, спробуйте полагодити іграшку — тобто по
кажіть, що вас засмучує не поводження малюка, а те, що іграш
ка зіпсована й нею тепер не можна буде гратися. Цей урок буде 
більш дієвим для дитини: маля зрозуміє, що так поводитися не 
слід, інакше можуть статися неприємні події. У цьому випадку 
покаранням буде те, що малюк зробив сам, а не те, що здатні 
зробити з ним ви.

Завдання батьків, які виховують дитину, — непрості: треба 
дати зрозуміти маляті, якими є результати його власних не
обачних дій, про які йому ж доводиться потім жаліти. Будь-яке 
інше покарання сприймається дитиною як помста, як бажан
ня ствердитися за її рахунок. Через це малюк зовсім не схоче 
слухатися вас, поводитися по-вашому. Ви повинні спробувати 
навчити малюка керувати своїми емоціями й вчинками, нести 
повну відповідальність за власні дії.
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ДОДАТКИ

ДОДАТОК № 1 
ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ДГГЕЙ

ДОРОГІ МАМИ Й ТАТА!
У вас з'явилося маля. Можливо, ви вперше тримаєте на ру

ках таку малюсеньку Істоту й тільки-но звикаєте до ролі батьків, 
відповідальних за цю поки що безпомічну людину. А можливо, 
почуваєте себе в цій ролі цілком упевнено, комфортно, і про
блеми виховання й розвитку маляти для вас не існує. У кожному 
разі наші поради стануть вам у пригоді. На цих декількох сторін
ках ми вмістили інформацію про те, як росте й розвивається ди
тина у віці до 2 років і як вирішувати різноманітні проблеми, що 
зустрічаються на шляху батьків, які прагнуть виховати здорову, 
розумну, життєрадісну й щасливу дитину.

Саме перші роки життя надзвичайно важливі для розвитку 
маляти. У цей період центральна нервова система робить фе
номенальний ривок — у сім місяців обсяг мозку подвоюється, 
а в півтора роки потроюється. Нічого подібного в наступному 
житті дитини вже не повториться. Однак це не означає, що 
вже в 12 місяців крихітці час навчитися компонувати склади 
або, наприклад, відрізняти Чайковського від Шуберта. Завдан
ня розвитку в перші роки життя принципово відрізняються 
від раннього навчання, вони зовсім особливі, від їхнього ви
конання залежить подальше становлення особистості й інте
лекту вашої дитини.

На першому році життя дитини кожен місяць має велику 
цінність і потребує надзвичайно важливих умов для фізичного 
й психічного розвитку дитини, тому що без них крихітці буде 
важко йти далі, освоювати нові вміння й навички.
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Додатки

* Показники розвитку здорової дити
ни першого року життя розроблені 
Е. Л. Фрухт, затверджені й схвалені 
Російською медичною академією 
післядипломної освіти.

Отже, протягом першого року життя важливим є кожен 
місяць у розвитку маляти, кожен сповнений досягнень. Тому 
навіть по закінченні чергового місяця можна перевірити, чи 
правильно формується тіло й психіка малюка, чи опанував 
він необхідні навички й уміння. На другому році життя можна 
виділити чотири «етапних» мікроперіоди: від 12 місяців до 
1 року З місяців, від 1 року З місяців до 1 року б місяців, від
1 року б місяців до 1 року 9 місяців, від 1 року 9 місяців до
2 років.

Фахівці розробили критерії успішності проходження дити
ною основних етапів розвитку, які досить чітко співвідносять
ся з її віком і можуть бути оцінені вами, батьками, навіть без 
участі фахівця. Далі ви й познайомитеся із цими критеріями. 
Перевіряючи, чи досягло ваше маля успіхів у своєму розвитку, 
чи все освоїло, будьте уважні й терплячі. Адже знання й уміння 
не приходять раптово, вони накопичуються поволі, визріваю
чи повільно, поетапно й тільки за вашої участі.

Якщо все в порядку, можна рухатися далі, не забуваючи 
«повторювати пройдене». Якщо є труднощі, не кваптеся до 
нових висот, постарайтеся заповнити прогалини: мине всього 
7-10 днів, і ви побачите результати. Вашому маляті доведеться 
чимало та ґрунтовно попрацювати, перш ніж воно зробить но
вий крок в освоєнні навколишнього світу. Але він не один, ви 
завжди підтримаєте й допоможете йому.

# Показники розвитку дітей першого року життя

10 днів. Утримує в полі зору предмет, що рухається (схід
часте — перериване спостереження). Здригається і кліпає при 
різкому звуці.

18-20 днів. Утримує в полі зору нерухливий предмет (особа 
дорослого), загальмовується при сильному звуці.

1 м ісяць. Плавно простежує предмет, що рухається. Зо
середившись, прислухається до голосу дорослого, звуку 
іграшки. З'являється перша посмішка у відповідь на розмову 
дорослого. Лежачи на животі, намагається піднімати й утри
мувати голову. Вимовляє окремі звуки у відповідь на розмову
з ним.

2 м ісяці. Зір малюка довго зосереджується — дивиться на 
нерухомий предмет або обличчя дорослого, які приверну
ли його увагу. Довго стежить за іграшкою, що рухається, або 
дорослим. Робить пошукові повороти голови при тривалому 
звуці. Повертає голову у бік дорослого. Швидко відповідає
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посмішкою на розмову з ним. Зір малюка довго зосереджуєть
ся на іншій дитині. Лежачи на животі, піднімає і якийсь час 
утримує голову. Повторно вимовляє окремі звуки.

3 місяці. У вертикальному положенні зосереджує зорову 
увагу (на обличчі дорослого, який з ним розмовляє, іграшці). 
Проявляє «комплекс пожвавлення» у відповідь на емоційне 
спілкування з ним (розмову). Випадково натрапляє руками 
на іграшки, що низько висять над грудьми. Лежить на животі 
кілька хвилин, опираючись на передпліччя й високо піднявши 
голову. Коли його підтримують під пахвами, міцно впирається 
у тверду опору ногами. Утримує голову у вертикальному поло
женні (на руках у дорослого).

4 місяці. Впізнає матір (радіє). Повертає голову у бік неви
димого джерела звуку й знаходить його очима. По-різному ре
агує на спокійну й танцювальну мелодії. У час, коли не спить, 
малюк часто й легко проявляє «комплекс пожвавлення». Голос
но сміється у відповідь на емоційне мовне спілкування з ним. 
Розглядає, обмацує й схоплює іграшки, які висять низько над 
грудями. Розвиток рухів такий самий, як і в 3 місяці, але більш 
яскраво виражений. Гулить. Під час годування притримує гру
ди матері або пляшечку руками.

5 місяців. Відрізняє близьких людей від чужих за зовнішнім 
виглядом (по-різному реагує на обличчя знайомих і незнайо
мих дорослих). Впізнає голос матері або іншої близької люди
ни. Розрізняє сувору й ласкаву інтонації у зверненій до нього 
мові. Чітко бере іграшку з рук дорослого. Утримує в руці іграш
ку. Довго лежить на животі, піднявши корпус і, опираючись на 
долоні випрямлених рук, перевертається зі спини на живіт. Рів
но стоїть, коли його підтримують під пахвами. Подовгу співучо 
гулить. їсть із ложки напівгусту і густу їжу.

6 місяців. По-різному реагує на своє й чуже імена, вільно 
бере іграшки з різних положень і довго грається ними, пере
кладає з однієї руки в іншу. Перевертається з живота на спину. 
Пересувається, переставляючи руки або трохи підповзаючи. 
Вимовляє окремі склади (початок белькотіння). Добре їсть із 
ложки, знімає їжу губами. П'є із блюдця або чашки невелику 
кількість рідкої їжі.

7 місяців. Стукає іграшкою, розмахує нею, перекладає, 
кидає й т. д. Добре повзає (багато, швидко, у різних напрям
ках). На питання: «Де?» — шукає та знаходить поглядом пред
мет, який неодноразово був названий та постійно перебуває 
в певнім місці. Довго белькоче, повторно вимовляє ті самі 
склади. П'є із чашки.



8 місяців. Іграшками займається довго й по-різному. Пов
торює дії дорослого з іграшками (штовхає, стукає, виймає та 
ін.). Сам сідає, сидить і лягає. Тримаючись руками за бар'єр, сам 
встає, стоїть і опускається.

Переступає, тримаючись за бар'єр. На питання: «Де?» — зна
ходить кілька (2-3) предметів на постійних місцях. За словом 
дорослого виконує вивчені раніше дії (без показу), наприклад: 
«ладусі», «дай ручку» та ін. Голосно, чітко й повторно вимовляє 
різні склади. їсть скоринку хліба, яку сам тримає в руці. П'є із 
чашки, яку тримає дорослий.

9 місяців. Робить танцювальні рухи під ритмічну мелодію. 
Із предметами діє по-різному, залежно від їхніх властивостей 
(катає, виймає, відкриває, гримить, натискає та ін.). Перехо
дить від одного предмета до іншого, легенько тримаючись за 
них руками. На питання: «Де?» — знаходить кілька знайомих 
предметів у різних місцях, незалежно від їхнього постійного 
місцезнаходження. Знає своє ім'я, обертається на поклик. На
слідує дорослого, повторюючи за ним склади, які вже є в його 
белькотінні. Добре п'є із чашки, злегка підтримуючи її руками. 
Формується навичка охайності (спокійно ставиться до процесу 
всаджування на горщик).

10 місяців. Самостійно й на прохання дорослого виконує 
вивчені дії з іграшками: виймає й вкладає, відкриває й закриває 
та ін. Дії з предметами набувають сталого характеру. Сходить 
на невисоку поверхню або гірку, тримаючись за поруччя, і схо
дить із неї. На прохання «дай» знаходить і дає знайомі предме
ти. З ініціативи дорослого виконує ігрові дії й рухи («наздоже- 
ну-наздожену», «сорока-сорока», «хованки» та ін.). Наслідуючи 
дорослого, повторює за ним нові склади, яких ще немає в його 
белькоті. Закріплюються вміння, набуті в 9 місяців.

7 7 місяців. Опановує нові вивчені дії з предметами й почи
нає виконувати за словом дорослого (ставить кубик на кубик, 
знімає й надягає кільця з великими отворами на стрижень), 
їсть самостійно. Робить перші самостійні кроки. За словесною 
інструкцією виконує вивчені дії, не підказані іграшками (водить 
ляльку, годує собачку й ін.). Малюк робить перші узагальнен
ня з того, що чує та усвідомлює (на прохання дорослого зна
ходить, дає будь-яку ляльку з тих, яких бачить серед іграшок, 
будь-який м'яч, всі машини тощо).

Вимовляє перші слова-позначення, наприклад: «ав-ав», 
«няв-няв», перші дієслова — «дай».

12 місяців. Розрізняє предмети за формою (відрізняє цеглин
ку від кубика не тільки за зразком, але й за словом дорослого).



Дода тки

Впізнає на фотографії знайомого дорослого. Самостійно вико
нує вивчені дії з іграшками (катає, водить, годує й ін.). Перено
сить дії, вивчені з одним предметом, на інший (водить, годує, ко- 
лихає ляльку, ведмедика, зайчика тощо). Ходить самостійно без 
опори. Розуміє (без показу) назви кількох предметів, дій, імена 
дорослих і дітей, виконує окремі доручення: «знайди», «прине
си», «віддай мені», «поклади на місце» й ін. Розуміє слова «не 
можна» (припиняє дію). Розуміє деякі слова з мови дорослих, 
які мають узагальнюючий характер. За словом дорослого вико
нує вивчені раніше дії з іграшками. Легко наслідує нові склади. 
Вимовляє 6-10 полегшених слів.

* Показники розвитку дітей другого року життя

1 рік і З місяці. Запас слів, які малюк розуміє, швидко роз
ширюється. Белькоче і використовує окремі полегшені слова 
в момент рухової активності, подиву, радості. Орієнтується 
у двох контрастних величинах предметів (розрізняє великий 
і маленький предмети, які мають різницю 3 см). Відтворює у грі 
раніше вивчені дії із предметами (годує ляльку, нанизує кільця 
на пірамідку, будує башточку й т. ін.). Ходить довго, не сідаючи, 
міняє положення (присідає, нахиляється, повертається й т. ін.). 
Самостійно їсть густу їжу ложкою.

1 рік і б місяців. Узагальнює предмети (у мовленні, яке 
розуміє) за істотними ознаками, тобто знаходить однорідні 
предмети на прохання дорослого (кішку білу й чорну, ложку 
десертну й іграшкову). У момент сильної зацікавленості нази
ває предмети полегшеними (бі-бі) і правильно вимовленими 
(машина) словами. Орієнтується у трьох-чотирьох контрастних 
формах предметів (шар, кубик, цеглинка, призма). Малюк від
творює у грі окремі дії, які він часто спостерігає. Переступає 
через перешкоди приставним кроком. Самостійно їсть рідку 
їжу ложкою.

1 рік і 9 місяців. Розуміє нескладне оповідання за сюжет
ною картинкою, відповідає на питання дорослого. Під час гри 
коментує свої дії словами й двослівними реченнями. Орієн
тується в трьох контрастних величинах предметів (розрізняє 
великий, менший і маленький предмети, які мають різницю 
З см). Відтворює нескладні сюжетні будівлі-перекриття типу 
«воріт», «ослону», «будинку». Ходить по обмеженій поверхні 
(шириною 15-20 см), яка піднята над підлогою. Частково роз
дягається з незначною допомогою дорослого (знімає череви
ки, шапку й т. ін.).

Показники розвитку здорової дити
ни другого року життя розроблені 
К. Л. Печорою, затверджені й схва
лені Російською медичною академією 
післядипломної освіти.
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Додатки

2 роки. Без показу розуміє коротку розповідь дорослого 
про події, які присутні в досвіді дитини. Спілкуючись із до
рослим, користується трислівними пропозиціями, уживаючи 
прикметники й займенники. Підбирає за зразком і словом до
рослого три контрастних кольори. Відтворює ряд послідовних 
сюжетних дій (початок сюжетної гри). Переступає через пере
шкоди кроком, що чергується. Частково надягає одяг (череви
ки, шапку, шкарпетки тощо).

Сподіваємося, ваш малюк не завдасть вам турботи й по
водитиметься належним чином. Можливо, ви помітили ті або 
інші труднощі. Будь ласка, не лишіть їх без уваги. Оцініть, як 
пройшла ваша вагітність, наскільки правильно минули пологи, 
якими були показники дитини при народженні й т. ін. Неодмін
но проконсультуйтеся із фахівцями, з'ясуйте, чому виникли ті 
чи інші проблеми, і зробіть усе для того, щоб виправити поло
ження. Адже малюк за перші два роки свого життя має освоїти 
насправді «космічний» обсяг знань і практичних навичок. І без 
вашої допомоги йому не обійтися.

Діти групи ризику

Педіатри виділяють кілька груп дітей, в яких можуть часті
ше, ніж у їхніх однолітків, виникати ті або інші відхилення 
в розвитку.

Це:
• недоношені малюки;
• малюки, яких переносили;
• діти, чиї матері хворіли на інфекційні й вірусні захво

рювання під час вагітності (краснуха, грип, цитомега- 
ловірус, герпес, токсоплазмоз т а  ін.);

• малюки, чиї матері страждали на токсикоз вагітності;
• діти з уродженими вадами розвитку;
• діти, народжені в асфіксії й ті, які отримали родову травму;
• немовлята з гемолітичною хворобою новонародженого 

(жовтяниця);
• малята, яких лікували препаратами, що мають ото- 

токсичну дію (антибіотики аміноглікозидного ряду — 
стрептоміцин та  ін.);

• діти, у чиїх родинах є високий ризик спадкових захворю
вань, пов'язаних з порушеннями мови, слуху, зору, опорно- 
рухового апарату;

• малята, які перенесли дитячі інфекції (грип, скарлатина, 
кір т а  ін.);
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• діти, яким під час пологів робили штучне дихання або 
проводили прийоми реанімації;

• немовлята, які при народженні отримали низькі бали за 
шкалою Апгар.

Проблеми, якщо вони є, важливо помітити вже в 4-5 місяців 
життя дитини.

Як зрозуміти, чи чує ваше маля?

Важливо на першому місяці життя малюка перевірити його 
слух — проблеми зі слухом необхідно помітити якомога рані
ше. Від того, як дитина чує, залежить і те, як вона буде далі роз
виватися й говорити. Слух маляти ви можете перевірити самі.

Для обстеження необхідні чотири пластмасові баночки, 
наприклад, з-під «кіндер-сюрпризу», фотоплівки або упаков
ки від ліків УПСА. Три баночки на одну третину заповнюються:

• перша — нелущеним горохом, струс якого створює звук 
інтенсивністю 70-80 дб;

• друга — гречкою-ядрицею, струс якої створює звук ін
тенсивністю 50-60 дб;

• третя  — манкою, її струс створює звук інтенсивністю 
30-40 дб

Четверта баночка залишається порожньою. Кожні три мі
сяці наповнювачі в баночках варто замінювати.

Бажано, щоб обстеження проводили двоє людей: один по
дає сигнали за спиною маляти, а інший спостерігає за реакція
ми дитини.

Маля розміщується на пеленальному столі або «сидить» на 
стільці на руках дорослого, дорослий вступає з ним в емоцій
ний контакт. За його сигналом інший дорослий, який стоїть по
заду малюка, трясе баночки на відстані 20-30 см від правого 
й лівого вуха дитини. При цьому в одній руці в нього баночка 
із крупою, а в іншій — порожня баночка. Рухи рук повинні бути 
синхронними й симетричними. Під час перевірки другого вуха 
баночки міняють місцями. Перший дорослий спостерігає за ре
акціями дитини під час подачі звукового сигналу: завмирання, 
активізація рухів, моргання, пошук джерела звуку й т. п.

До 4 місяців маля реагує й правим, і лівим вухом на звучання 
баночок із гречкою й горохом, але не локалізує їхнє звучання; 
на звук баночки з манкою маля зазвичай не реагує. Однак об
стеження й у цьому віці варто починати з більш тихих звуків 
(спершу — баночка, заповнена манкою, потім — гречкою й тіль
ки потім — горохом), щоб уловити реакцію маляти, оскільки



Д одатки
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Якщо маля до 4-х місяців не 
реагує на звучання бано
чок із гречкою й горохом 
і справа, і зліва (або відзна
чається нечітка реакція: то є, 
то немає), у віці старше 4-х 
місяців не реагує на звучання 
хоча б однієї баночки, напри
клад, з манкою, або не може 
знайти джерело звуку, а на 
другому році життя — не чує 
вимовлених пошепки окре
мих слів з відстані 6 метрів, 
то потрібно звернутися до 
лікаря сурдолога (фахівця, 
що займається проблемами 
порушення слуху).

за повторних демонстрацій реакції малюка швидко вгасають 
(тобто дитина перестає реагувати на звуки, доступні її слуху).

У тому випадку, якщо обстеження проводить одна людина, то во
на розміщується перед дитиною, щоб бачити зміни реакцій малю
ка у відповідь на звукові стимули. При цьому варто звернути особ
ливу увагу на симетричність і синхронність рухів обох ваших рук.

За нормального слуху в дитини, старшої 4 місяців, відзнача
ються реакції на звучання всіх трьох баночок (з манкою, греч
кою й горохом). Дитя визначає напрямок звуку: повертає голо
ву (або очі) у бік баночки з тим або іншим наповнювачем. Якщо 
дитина чітко реагує на звучання баночки з манкою й може ло
калізувати звук, тобто визначити його напрямок (за нормаль
ного слуху це стає можливим з 4-5 місяців), то інші звучання 
можна не демонструвати.

На другому році життя, коли з'явилися перші слова, вар
то перевірити, чи чує дитина їхню вимову пошепки з відстані
б метрів. Для цього можна дати дитині нову (незнайому) ляльку 
й попросити: «Покажи носик, вушка, ручки...». Спочатку ці фрази 
вимовляються звичайним голосом, потім — пошепки; спочатку 
біля дитини, а потім — на відстані б метрів від неї.

Якщо маля до 4-х місяців не реагує на звучання баночок із 
гречкою й горохом і справа, і зліва (або відзначається нечітка 
реакція: то є, то немає), у віці старше 4-х місяців не реагує на 
звучання хоча б однієї баночки, наприклад, з манкою, або не 
може знайти джерело звуку, а на другому році життя — не чує 
вимовлених пошепки окремих слів з відстані б метрів, то потріб
но звернутися до лікаря-сурдолога (фахівця, що займається про
блемами порушення слуху).

Як зрозуміти, чи бачить ваш малюк?

Уточнити можливості зорової функції маляти також можна в до
машніх умовах. Для цього необхідно, щоб маля перебувало в гар
ному настрої й не плакало, а в приміщенні не було сліпучих джерел 
світла. Ви можете перевірити простежувальні рухи очей малюка.

Необхідно взяти цікаву для малюка іграшку й подивитися, чи 
зосереджується він на ній, чи простежує за нею вправо й уліво, 
вгору й униз, по колу в обох напрямках; чи присутня реакція зву
ження зіниці при наближенні іграшки на відстань 15-20 см і роз
ширення зіниці при віддаленні її на відстань 60-80 см. Варто звер
нути увагу на те, чи стежить маля за іграшкою очима, чи однаково 
рухаються очні яблука вправо-уліво, долілиць, по колу, плавно або 
переривчасто вони рухаються під час стеження.
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У 4 місяці малюк із гарним зором має простежувати за іграш
кою вправо й уліво, нагору й долілиць, по колу в обох напрямках, 
у нього має з'являтися реакція звуження зіниці під час набли
ження предмета й розширення — під час його віддалення.

З 6-місячного віку можна спробувати визначити, чи бачить 
ваш малюк дрібні предмети. Для цього посадіть дитину до себе 
на коліна перед столом, на якому одночасно розсипані крихти 
білого і чорного хліба. Важливо, щоб білі крихти були розси
пані на темній скатертині, а крихти чорного хліба — на білому 
тлі. Якщо маля не тягнеться до них, а в ситуаціях пильнування 
не звертає уваги на дрібні предмети й деталі іграшок, це може 
бути однією з ознак неблагополуччя в його зоровій сфері. По
старайтеся проконсультуватися в лікаря-офтальмолога (фахів
ця, який знається на проблемах порушення зору).

Як зрозуміти, чи не відстає малюк у розвитку 
загальних рухів?

Відзначайте, чи може ваш малюк у 4 тижні утримувати го
лову в положенні на животі, чи вміє він під кінець 3-го місяця 
лежати на животі, вигинаючи спину й опираючись на перед
пліччя. Зверніть увагу, що в 3-4 місяці у дитини має зникнути 
підвищений тонус у м'язах, а в 6 місяців дитина може вільно 
перевертатися зі спини на живіт і з живота на спину. В 7 місяців 
вона має добре плазувати (багато, швидко, у різних напрям
ках). У 8 місяців може сама сідати, сидіти й лягати; тримаючись 
руками за бар'єр, сама повинна вставати, стояти й опускатися; 
переступати, тримаючись за бар'єр. Зверніть увагу, чи може 
ваш малюк стояти самостійно й робити перші кроки у віці від
11 до 12 місяців. Чи може вільно пройти 20 кроків у 1 рік і 3 мі
сяці. Чи бігає він вільно у півтора роки. Чи може вдарити м'яча 
ногою без вашої підтримки за руки в 1 рік і 9 місяців.

За відсутності цих умінь ми радимо вам відвідати дитячого 
невролога.

Як зрозуміти, чи не відстає малюк у мовному 
розвитку?

Уважно стежте за своїм малям, намагаючись оцінити його 
мовні можливості. Чи гулить ваша дитина у віці від 2 до 4 міся
ців. Чи почала вона вимовляти склади белькоту у віці 5-8 міся
ців. Багато чи мало присутньо в крихітки складів белькоту, чи 
мають вони різні інтонації. Чи наслідує маля нові склади, які

Додатки

ЯА̂ ь&о/Ио зн,0/ти,! ^
У 4 місяці малюк із гарним 
зором має простежувати за 
іграшкою вправо й уліво, 
нагору й долілиць, по колу 
в обох напрямках, у нього має 
з'являтися реакція звуження 
зіниці під час наближення 
предмета й розширення — 
під час його віддалення.
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Додатки

Фы сом тдо/ф

Оцінити мовні можливості 
вашого малюка вам допоможе 
педагог-логопед (фахівець, 
який займається проблемами 
мовлення). Попросіть його 
також перевірити слух 
вашої дитини.

чує від вас у віці 10 місяців. Чи з'явилися перші слова-позна- 
чення до року. Чи наслідує вас, вимовляючи прості слова у віці 
півтора року. Чи використовує при спілкуванні з вами фразу 
з 2-3 слів у віці 2 років.

Оцінити мовні можливості вашого малюка вам допоможе 
педагог-логопед (фахівець, який займається проблемами мов
лення). Попросіть його також перевірити слух вашої дитини.

Як зрозуміти, чи не відстає малюк у соціальному 
й пізнавальному розвитку?

Перевірте можливості маляти, використовуючи показники 
нервово-психічного розвитку дітей першого і другого років 
життя, наведені в нашій книзі. Якщо вас бентежить запізнен
ня в розвитку вмінь вашого малюка, порадьтеся з віковим 
психологом або корекційним педагогом (фахівці, що займа
ються проблемами в соціальному й пізнавальному розвитку 
дитини).

Якщо ви помітили неблагополуччя в розвитку своєї дитини, 
знайдіть можливість проконсультуватися не тільки з педіат
ром, сурдологом, офтальмологом і дитячим неврологом, але 
й із дитячим психологом та корекційним педагогом. Для цього 
у країні створено систему ранньої психолого-педагогічної до
помоги дітям та їхнім батькам.

Служби й центри ранньої допомоги активно працюють 
уже багато років, їх кількість у нашій країні постійно зростає. 
У цих центрах разом з лікарями працюють висококваліфіковані 
фахівці: психологи, які нададуть вам консультації зі складних 
проблем розвитку й виховання дитини, а також педагоги про
водитимуть заняття з вашою дитиною.

Запам'ятайте: багато відхилень у розвитку вашого малюка 
можуть бути успішно усунуті вже в ранньому віці за умови 
негайної кваліфікованої спеціальної допомоги, яка за умови 
пізнього надання сприяє лише частковому подоланню наявних 
у дитини обмежень.

Майте на увазі: розвиток дитини в ранньому віці (і особливо 
до 1 року) є настільки важливим, що спостереження в педіатра 
й дитячого невролога в поліклініці за місцем проживання час
то буває недостатньо. Консультація у фахівців-психологів, ло
гопедів або корекційних педагогів не буде зайвою й допоможе 
вашому маляті рости здоровим, успішним і щасливим.

Своєчасно одержавши допомогу й підтримку центру або 
служби ранньої допомоги, ви зможете позбутися необґрунто-
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ваної тривоги й багато чого навчитися, а також негайно почати 
допомагати своєму маляті!

Скористайтеся допомогою центрів і служб ранньої допомо
ги, і ви:

• одержите консультацію,
• пройдете діагностику,
• відвідаєте заняття,
• навчитеся спілкуватися й займатися зі своїм малям.

ДОДАТОК № 2 
РОЗВИТОК РУХІВ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

ШАНОВНІ БАТЬКИ, БАБУСІ Й ДІДУСІ!
Досягнення в галузі розвитку рухів, до яких приходить ди

тина в перші два роки життя, справді значні. Новонароджена 
дитина ледве може здійснювати хаотичні рухи ручками та ніж
ками, і ось вона вже лежить на животі, високо піднявши голо
ву, перевертається, сідає, стає навколішки, повзає, ходить дов
го і багато в різних напрямках, присідає, залазить на стілець 
і диван, оббігає речі, активно грає з м'ячем. Розглянемо більш 
докладно ті зміни, які відбуваються у розвитку рухів зовсім 
маленької дитини.

Від перших ДНІВ ЖИТТЯ ДО З місяців

Спочатку у малюка виникають рухи повертання голови 
в бік голосу дорослого і звуку, а потім він вчиться утримувати 
голову, лежачи на животі. Наприкінці третього місяця дити
на вже може лежати на животі кілька хвилин, вигинати спину 
і спиратися на передпліччя. Досягнення хорошої координації 
рухів і рівноваги в положенні на животі є найбільш важли
вим завданням розвитку в цей період. Тому дуже важливо, 
щоб малюк достатньо часу лежав на животі і на боці. До цьо
го часу дитина утримує голову, знаходячись у вертикальному 
положенні на руках у дорослого, у неї укріплюється упор ніг. 
Важливо відзначити, що протягом перших трьох місяців жит
тя характер рухів малюка змінюється — вони стають більш 
плавними. Цьому дуже сприяє «комплекс пожвавлення» та 
емоційне спілкування дорослого з дитиною, під час якого 
малюк багато рухається.

21 Я -  мам«



Д одатки

Оіорщо/!

Потурбуйтеся про те, щоб 
малюк у той час, коли він не 
спить, знаходився в зручному 
та корисному для його 
розвитку положенні.

Пам'ятайте! Для цього періоду важливо, щоб ви з малю
ком пристосувались один до одного. Дуже важливо також 
навчитися добре і правильно носити і тримати дитину на 
руках.

Перш ніж узяти немовля на руки або доторкнутися до ньо
го, лагідно порозмовляйте з ним, попередивши, що ви його 
хочете взяти.

Узявши дитину на руки, тримайте її достатньо міцно та впев
нено.

У перші два-три місяці малюк іще не може сам підіймати 
та тримати голову. Йому завжди більш зручно, коли його го
лова спирається потилицею на ваш ліктьовий згин і трохи 
піднесена.

Щоб уникнути однобокості, беріть малюка почергово то лі
вою, то правою рукою.

Потурбуйтеся про те, щоб малюк у той час, коли не спить, 
знаходився в зручному та корисному для розвитку поло
женні.

Якщо голова малюка, який лежить на спині, постійно по
вернута в один бік, це може призвести до розвитку кривошиї, 
деформації хребта й тазу. Голівку малюка кладуть між пара
лельно розташованими валиками або зашитими у тканину 
пачками солі. При цьому рекомендується підходити до дити
ни і показувати їй іграшки з протилежного боку.

Якщо у вашої дитини в позі «на спині» спостерігається 
сильне перерозгинання тулуба, а її голова постійно заки
дається назад, доцільно дитині надати згинальну позу. Для 
цього:

• голову дитини трохи схиляють, кладуть під голову поду
шечку або валик;

• можна малюка покласти на плавальний круг;
• можна розмістити його спинкою на ваших колінах, об

личчям до обличчя, тоді тільце малюка природньо при
йме згинальну позу.

Якщо в положенні на животі ваш малюк дуже млявий, не 
прагне утримувати голову, постійно валиться на один бік, 
покладіть під його груди валик або клиноподібну подушку. 
Дитину можна покласти в надувний круг так, щоб її груди 
лежали на його поверхні. Або покласти животиком на ваші 
коліна.

Маленька дитина не здатна довгий час лежати в однаковій 
позі. Її положення в той час, коли вона не спить, а також під час 
ігор необхідно змінювати.
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Від 3 до б місяців

В період від 3 до 6 місяців розвитку дитина оволодіває під
готовчими до повзання рухами: вміннями перевертатися з жи
вота на спину і трохи підповзати з опорою на руки. Напри
кінці даного періоду дитина вже може стояти при підтримці 
під пахви, повністю розігнувши ноги в колінних та кульшових 
суглобах. Разом із засвоєнням загальних рухів малюк вчиться 
зберігати рівновагу.

Пам'ятайте! Для віку 3-6 місяців теж важливе вміння добре 
і правильно носити дитину.

Оптимально тримати або носити на руці «в люльці» дітей від 
З до 6 місяців, але так можна носити і новонароджених немо
влят. Малюк так розташовується на вашій руці, що його голова 
спирається на ваше плече і спрямована вперед. Руки дитини 
за допомогою вашого передпліччя також спрямовуються упе
ред, а обидві підошви маляти прилягають одна до одної. Так 
можна тримати дитину стоячи або сидячи.

Для малюка п'яти місяців підійде поза «перед грудьми». Ви 
несете дитину перед собою, притуливши її тулуб спиною до ва
ших грудей. Ноги дитини згинаються, стегна при цьому дещо 
вивертаються та розводяться, а підошви прилягають одна до 
одної.

Для того щоб малюк навчився добре лежати на животі, по
містіть під його груди валик або клиноподібну подушку. Малю
ка можна покласти в надувний круг так, щоб його груди лежа
ли на поверхні круга.

Від б місяців до 1 року

Зазвичай до 7 місяців малюк добре повзає. Це змінює його 
поведінку, він стає більш активним та самостійним. Повзання 
позитивно впливає на фізичний розвиток: у дитини, яка повзає, 
укріплюються м'язи ніг, рук, спини, черевного пресу, шиї, фор
мується правильна постава. До 8 місяців відбувається стрибок 
у розвитку рухів — дитина набуває вертикального положення: 
вона вчиться сідати, лягати, вставати, сидіти, стояти, пересту
пати, тримаючись за бар'єр, і, зрозуміло, зберігати рівновагу, 
сидячи, стоячи та переступаючи.

Пам'ятайте! Дітей, які починають повзати, оптимально три
мати або носити на руках в позі «перед грудьми».

При носінні «перед грудьми» відтворюється поза повзан
ня. Ваше передпліччя страхує груди дитини, а кисть утримує 
її в трохи повернутому стані, її «зовнішня» рука розташовується



під вашою кистю. Основна вага дитини припадає на вашу іншу 
руку, яка пропущена через колінний згин ноги дитини і під
тримує її живіт. Дитину слід брати навперемінно на праву та 
ліву руку.

Можливо, вашому малюку треба буде підібрати індивідуаль
ні пози. В цьому випадку вам допоможе дитячий невролог або 
лікар ЛФК.

Потурбуйтеся про те, щоб під час оволодіння вмінням сиді
ти дитині було зручно.

Якщо, намагаючись посадити малюка, ви побачите, що його 
ніжки притискаються одна до одної й повертаються в сере
дину, а плечики опускаються, усадіть дитину так, щоб її ніжки 
були розведені в різні боки і повернуті назовні. Спинка малюка 
може спиратися на ваші груди, а, пропустивши свої руки під 
пахви малюка, ви підіймаєте його плечі. Або можете посадити 
його собі на живіт так, щоб його ступні спирались на підлогу, 
а ваші коліна створювали підпору для спини малюка.

Якщо вашій дитині важко сидіти через деякі особливості ко
ординації рухів або зайве напруження м'язів, посадіть її нав
проти себе, притиснувши своїми ногами коліна дитини.

Пам'ятайте! Для оволодіння повзанням не підійде диван, 
ваше ліжко або манеж. Малюка потрібно спускати на підлогу.

У 9-10 місяців дитина ще повзає, але часто встає, багато 
ходить з опорою вперед, підіймається на гірку і спускається, 
тримаючись за поруччя. А до 12 місяців вже ходить, не трима
ючись, тривало і в різних напрямках. Для розвитку рухової ак
тивності дитини необхідно, щоб вона в той час, коли не спить, 
знаходилась на підлозі.

Від 1 до 2 років

Переступивши бар'єр першого року життя, малюк може ба
гато та довго ходити в різних напрямках. Проте йому ще дуже 
важко ходити по прямій: камінці, ямки, бугорки на вулиці стають 
справжніми перешкодами для нього. Поступово малюк вчиться 
долати перешкоди, переступати, вчиться присідати і не падати, за
своює сходинки, може добре лазити, перелазити, підлазити. Його 
рухи стають усе більш координованими та спритними. Удоско
налюється вміння кидати м'яч, камінці та інші різноманітні речі.

У нашій книзі зібрані вправи та ігри, які дозволяють розви
нути рухи дитини, починаючи з першого місяця життя до двох 
років. Вони згруповані відповідно до віку дитини та її вмінь. 
Для того щоб гра була максимально корисною, ви повинні
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точно знати, що малюк вже вміє робити без вашої допомоги, 
а що ні. Підбирайте ті ігри, які допоможуть йому засвоювати 
нові рухи. Грайте разом із дитиною весело і невимушено.

З 1 до 3 місяців

Я НА СОНЕЧКУ ПОЛЕЖ У
Малюк знаходиться на сповивальному столику в позі «на 

спині».
Ваші руки утримують дитину за плечі, передпліччя або кисті, 

трохи потягуючи на себе. Чекаючи на те, що малюк підійме голову, 
а потім — голову і тулуб, одночасно лагідно розмовляйте з ним:

Я на сонечку полежу 
І не візьме мене нежить!
Я на сонечку побуду 
І забуду про застуду!
Загоряти встану рано,
На мамусю я погляну!
Я забуду про застуду,
Та про маму — не забуду!

КЛУБОЧОК
Малюк знаходиться на сповивальному столику в позі «на 

спині».
Руки дитини схрещують на грудях або навколо колін. Ноги 

згинають та підводять до живота. Плечі, шию і голову підійма
ють та трохи відривають від опори, очікуючи, що дитина підій
ме голівку. У такій позі повного згинання (ембріональна поза) 
малюка можна гойдати вперед-назад, примовляючи:

Гой-да, гой-да,
Сива в діда борода!
Кач-кач, кач-кач,
Привезе дідусь калач,
Онучці — саєчку,
Онуку — балалаєчну!

ПІДІЙМАЄМО ГОЛОВУ
Малюк знаходиться на сповивальному столику або у ліжку.
Покладіть дитину на живіт, попередньо підстеливши пе

люшку. Допоможіть їй звільнити ручки з-під свого тулуба. Якщо 
малюк не намагається підняти голівку, підкладіть свою долоню
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під груди дитини. Цей засіб теж допоможе малюку навчитися 
підіймати голову, лежачи на животі, і більш тривало тримати її 
у цьому положенні.

Кашка-малашка,
А на горі пташка.
Ляля згіла кашку 
Та спіймала пташку.

НА РУКАХ
Малюк знаходиться на руках у дорослого і «висить» облич

чям униз: однією рукою підтримуйте груди малюка, а іншою — 
протилежне від себе стегно дитини.

Якщо малюка гойдати, позмінно підіймаючи та опускаючи 
то голову, то таз, тоді в момент опускання голови малюк буде 
прагнути її утримати. Співаючи пісню, можна змінити слово 
«ляля» на ім'я вашої дитини:

Гой-да, гой-да, пташка в яр!
А до нас прийшов Гендляр.
Стане Лялю купувати,
Я не буду продавати.
Ні, я Лялю не віддам,
Бо вона потрібна нам.

ГАЛКИ-ДІВИЦІ
Малюк знаходиться в позі «на спині».
Голову крихітки повертають вбік, одночасно згинаючи «ли

цьові» руку і ногу, примовляючи:

Галки-дівиці,
Де ваші світлиці?
Світлиці у галок 
На гілках із палок.

Ґавоньки-цяці,
Де ваші палаци?
Палаци у лісі,
На розлогім горісі!

Рухи виконуються в обидва боки позмінно. Граючи в цю гру, 
ви допоможете малюку в майбутньому більш успішно освоїти 
перевороти на бік та на живіт.
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ЗА ІГРАШКОЮ
Вам будуть потрібні яскраві брязкальця «султанчики», які 

вміють шурхотіти, червоний, зелений, фіолетовий, жовтогарячий.
Малюк знаходиться в позі «на спині». Привертайте увагу 

дитини до «султанчика», потрясіть його, повертіть, вимагаючи 
від крихітки вміння його зафіксувати. Потім зміщуйте іграшку 
праворуч та ліворуч, наближаючи та віддаляючи її від дитини. 
Іграшку переміщуйте плавно, так, щоб малюк устигав поверта
ти голівку, слідкуючи за брязкальцем.

Граючи в цю гру, ви навчите малюка повертати голову пра
воруч та ліворуч, слідкуючи за яскравими іграшками.

ДИВИМОСЬ НА ЛЯЛЬКУ
Вам буде потрібна лялька.
Беріть малюка на руки так, щоб він дивився через ваше пле

че. Нехай інший дорослий приверне увагу малюка до ляльки, 
показуючи та ховаючи ляльку за своєю спиною.

З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
Приготуйте для гри великий валик.
Малюк лежить на животі. Для опанування опори на лікті під

кладіть під груди малюка валик, відведіть передпліччя трохи 
назад. При постійному повторенні цієї вправи у дитини виро
биться опора на лікті в положенні лежачи на животі.

Пам'ятайте! Якщо малюк спирається тільки на одну руку, не
обхідно тренувати опору переважно на іншу руку.

ОЙ, КОТОЧОК!
Підкладіть собі під голову валик або подушку перед тим, як 

лягти на килимок. Покладіть дитину животиком собі на груди так, 
щоб ваші обличчя були навпроти одне одного. Повільно проведіть 
рукою від шиї дитини до його стегон, натискаючи на м'язи з обох 
боків хребта. Цей прийом допоможе малюкові підняти голову.

Лагідно й ніжно розмовляйте з ним, привертаючи його ува
гу до вашого обличчя, намагаючись стимулювати у нього вмін
ня підіймати голову і більш тривало лежати на животі:

Ой, коточок, ой, коточок,
У бабусі вкрав клубочок.
У бабусі вкрав клубочок 
І сховав його в куточок.
А бабуся наздогнала 
І клубочок відібрала.



ТУПИ-ТУПИ ПО ЛАВОЧЦІ
Приготуйте для гри дитячий крем.
Дитина знаходиться на сповивальному столику. Пестіть ніж

ки малюка, його ступні. Читаючи йому віршика, виконуйте ковз
кі рухи його ступнями по шерехатій поверхні сповивального 
столика. Для того, щоб ступні добре ковзали, нанесіть на по
криття сповивального стола крем і налийте трошки води:

Три-то-та, три-та-та,
Вийшла кішка за кота.
К іт ходить по лавочці',
Водить кицю за лапочки.
Тупи, тупи по лавочці,
Цапи, цапи за лапочкиї

БРИКАЄМОСЬ
Дитина лежить на спині на сповивальному столику. Упріть 

ступні малюка в свій живіт, пестіть його ніжки, а потім потов
чіть ніжками дитини свій живіт, читаючи віршика:

Туп, туп, тупотушки!
В танці лапки,
В танці вушка,
В танці ріжки і хвости!
Що лежиш?..
Танцюй і ти !

З 3 до б місяців

СПІВАЮ ПІСЕНЬКУ
На масажному, сповивальному столику або на килимку ма

люк лежить перед вами на животі, його стегна мають бути роз
веденими. Однією рукою ви притискаєте таз дитини до столу, 
а іншою підіймаєте її груди, стимулюючи розкриття кистей рук 
і опору на них.

Покличте малюка з правого боку, з лівого боку, заспівайте 
йому пісеньку, очікуючи поворотів голови у ваш бік.

З ОПОРОЮ НА КИСТІ РУК
Якщо крихітка вже вміє добре лежати, спираючись на пе

редпліччя рук і високо піднявши голову, її вчать спиратися на 
долоні випрямлених рук. Покладіть дитину на живіт, зафіксуйте
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її ручки у ділянці ліктьових суглобів, повністю розгинаючи їх. 
Спочатку малюка утримують в такому стані, а потім контроль 
рук зменшують.

Пам'ятайте! У дітей з переважним ураженням однієї руки 
тренують опору на долоньку більш слабкої руки.

ВИСОКО ПІДНЯВШИ ГОЛОВУ
Покладіть малюка на живіт перед дзеркалом. Обхватіть 

своєю рукою його підборіддя і трохи підніміть його. Такий па
сивний рух буде сприяти розпрямленню рук і формуванню 
опори на долоні. Приверніть увагу малюка до його відобра
ження у дзеркалі, і він буде триваліше лежати на животі з опо
рою на долоні випрямлених рук, високо піднявши голову.

ПОВОРОТ ПЛЕЧА
Вам знадобиться «неваляшка».
Покладіть малюка на сповивальному столі на спинку. З од

ного боку від нього подзвеніть «неваляшкою». Візьміть дити
ну за плече і повільно повертайте вбік, за плечем піде верхня 
частина тулуба, а потім таз. Коли крихітка повернеться на бік, 
дайте їй можливість побачити «неваляшку», а потім повторіть 
гру, але з поворотом в інший бік.

ПОВОРОТ НІЖОК
Розмістіть дитину на сповивальному столику в позі «на 

спині», зігніть її ніжки в колінних суглобах і поверніть її на 
бік. Як повернете коліна, тоді малюк сам поверне таз, спинку 
і плечі. Виконуйте цю вправу то в один, то в інший бік.

Я САМ ПЕРЕВЕРНУСЯ НА ЖИВІТ!
Приготуйте брязкальця, бубонці або музичну іграшку. Ма

люка перенесіть в манеж або покладіть спинкою на килимок 
на підлозі. Приверніть його увагу до іграшки, яка звучить, пе
реміщуючи її вбік. Легко потягніть дитину за ручку, коли будете 
класти її на бік. Нехай малюк потягнеться за іграшкою вбік, а ви 
заведіть іграшку йому за спину. Якщо малюк не прагне пере
вернутися, допоможіть йому, закинувши його ніжку через іншу 
так, щоб коліно торкнулось підстилки або килимка.

ПОВЕРТАЄМОСЬ РАЗОМ
Лягайте на підлогу, покладіть малюка животиком собі на 

груди. Страхуючи дитину руками, повільно починайте пово
рот зі спини на живіт разом з крихіткою. Під дією сили тяжіння
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малюк повернеться на бік, а потім і на спинку. Щоб дитина не 
налякалась, виконуйте вправу дуже повільно, підтримуючи ма
люка руками і весело примовляючи:

На болоті пень-ледащо 
Не повернеться нізащо.
Шиї ліньки повертатись,
А як хочеться сміятись!

ПОВОРОТ ЗА ІГРАШКОЮ
Вам будуть потрібні брязкальце або бубонці.
Малюка кладуть на животик — на килимок або ковдру (на 

підлогу або достатньо жорстку поверхню). Приверніть увагу 
малюка до брязкальця, яке звучить, або до бубонців.

Якщо це необхідно, допоможіть малюкові, відводячи його 
плече назад і вгору, підняти голову і побачити іграшку, яка зву
чить. Після цього повільно заведіть іграшку за спину малюка, 
спонукаючи його повернутися на бік, а потім і на спину, слід
куючи за іграшкою.

Наприкінці гри обов'язково дайте малюку брязкальце або 
бубонці в руки, щоб він зміг з ними пограти. Тренуйте поворо
ти малюка в обидва боки.

ВЕДМЕДИК З ЛЯЛЬКОЮ
На початку вправи малюк лежить на килимку на спині. Чи

таючи малюку віршика, виконуйте «ковзкі» рухи його ніжками 
по килимку — навперемінно правою і лівою, а потім — навпе
ремінно двома ногами:

Ведмежатко 
З лялькою тупають,
Гучно гупають, подивись:
Гуп-гуп-гуп-гуп.

Наприкінці гри поставте малюка на ніжки і, тримаючи під 
пахви, підіймайте і опускайте його, тренуючи опору тіла на сто
пи ніг.

ОЖЕЛЕДЬ
Вам треба взяти дитячий крем та воду.
Вичавіть дитячий крем на лінолеум, налийте трохи водич

ки. Ви одержите у себе вдома ковзку доріжку, по якій малюк 
зможе «ходити». Підтримуючи дитину під пахви або за тулуб,
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покатайте м голими ступнями по цій доріжці, супроводжуючи 
ковзання читанням віршика:

І ходити погано, і їхати:
Наробила нам, ожеледь, лиха ти.
Добре падати — наша надія!
Але цьому ніхто не радіє...

ЗГИНАЄМО НІЖКИ
Приготуйте для гри заводну іграшку (пташку, машинку, 

тощо).
Покладіть малюка животиком на тверду поверхню. Заведіть 

іграшку, покажіть її дитині, дайте можливість за нею спостері
гати, а потім посуньте ближче. При спробі малюка дотягнутися 
до іграшки похваліть його. Якщо виникне необхідність, зігніть 
ніжку дитини в кульшовому суглобі і круговим рухом трошки 
відведіть убік. Або підставте свою долоню так, щоб вона ство
рювала опору для ступнів малюка.

ДОДАТОК № З 
СВЯТА В РОДИНІ

ДОРОГІ ТАТА Й М АМ И!

Напевне ви не раз замислювались над тим, чи вар
то влаштовувати для свого малюка яке-небудь свято, що 
запам'ятовується (наприклад, день народження), і як це зро
бити, чи запрошувати гостей, коли в домі маленька дитина, 
або, навпаки, чи брати її з собою в гості до друзів. У нашій 
книзі ми спробували відповісти на ці найпоширеніші питання. 
Тут ви знайдете загальні рекомендації і незаперечні правила, 
що стосуються організації свят для дитини першого й друго
го років життя, поради, які допоможуть залучити малюка до 
родинних свят, провести цікаві й корисні дитячі свята із за
прошенням друзів.

Свята — не тільки особливі дні в житті кожної людини, які 
радують і хвилюють, обіцяють приємні для кожного серця по
дарунки і відкрите спілкування з друзями. Для дитини свята 
й урочисті дні особливо важливі, оскільки дарують їй нові вра
ження, зближують із рідними й друзями, долучають до тради
цій, лишають на все життя найсвітліші спогади.
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У кожній родині складаються свої традиції, що пов'язані з ор
ганізацією свят. Хтось любить, коли приходить багато гостей 
і свято відзначається галасливо й весело; хтось віддає перевагу 
затишному спілкуванню у вузькому колі рідних. Як правило, ро
динні заходи проводяться з нагоди дня народження когось із 
сімї, у зв'язку з релігійними й народними святами — Різдвом, Ве
ликоднем, Новим роком, 8 Березня. У багатьох із них, згідно з за
гальнонаціональною традицією, діти можуть брати найактивнішу 
участь. Наприклад, на Масницю було заведено залучати наймен
ших дітей до ліплення й випікання фігурок птахів — символів 
весни, що настає, а також разом зустрічати приліт перелітних 
птахів; старшенькі діти разом із дорослими одягали опудало 
Масниці й прикрашали Весняне дерево. Усі ці спільні справи за
безпечували маленькій дитині різноманітність вражень і видів 
діяльності: від спостереження, через наслідування і випро
бовування власних сил, до самостійної творчості й експресії.

На Русі завжди було заведено святкувати день ангела, або 
іменини. Лише дітям до семи років день народження святку
вали урочисто. У сім років малюк починав сповідатися у свя
щеника в храмі, як усі дорослі люди. Вважалося, що старша за 
сім років дитина виросла, вже може відповідати за свої вчинки, 
й дню її духовного народження надавалося більше значення, 
ніж дню народження фізичного. Саме тому святкувалися іме
нини настільки широко, наскільки кожному дозволяли кошти. 
У цей день зїжджалися гості, родичі, влаштовувався розкішний 
бал, іменинний обід. Під час прийому гостей молодь перебува
ла в задніх кімнатах, де веселилася, грала у різноманітні ігри.

Минув час, багато традицій забулося, з'явились нові. Та не
змінною залишається традиція родинних свят. Про організацію 
родинних свят для наймолодших дітей — до року і на другому 
році життя — ми й поговоримо в нашій книзі. Бо їхня підго
товка й проведення вимагають всебічної обізнаності в особли
востях психічного розвитку дитини, розуміння свого малюка, 
чуйного ставлення до стану його фізичного здоров'я для того, 
щоб доставити йому радість, сповнити відчуттям тепла й за
тишку в родині, щирої дружби.

1-й рік ЖИТТЯ
Немовля на сімейних святах

Навіть немовля у віці до року нерідко стає учасником родин
них свят: молоді батьки пишаються своїм малюком і беруть його 
з собою в гості до родичів, які теж дуже раді бачити малятко, що
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нещодавно увійшло в родину. Присутність маляти на днях народ
ження, сімейних обідах і вечірках можна організувати таким чи
ном, щоб, не нашкодивши, потішити дитину і порадувати рідних.

Малюк першого року, природно, є «гостем» на святах і лише 
спостерігає, що відбувається навколо, як поводяться інші. Ма
люк, що «прийшов» на свято, має бути красиво і зручно одяг
нений — це, з одного боку, створить відповідний святковий 
настрій, а з іншого — забезпечить дитині звичний комфорт.

Плануючи участь малюка у сімейних святах, слід виходити 
з інтересів дитини. Це значить, що в першу чергу треба дотри
муватись режиму дня і тривалості спілкування з близькими 
дорослими. Якщо ви не впевнені, що під час сімейного свята 
зможете приділити дитині достатньо уваги, краще залишити її 
у звичній для неї обстановці, під наглядом когось із дорослих.

Вирішивши взяти малюка на доросле свято, розраховуйте 
свої можливості і особливості людей, що зібралися: щоб дити
на не вередувала і не сумувала, щоб її враження від сімейного 
застілля були приємними. Дорослі мають бути готові приділи
ти дитині достатньо уваги, пограти з нею, використовуючи для 
цього примовки, потішки, поспівки. Наприклад, таку:

Дитинку маленьку 
Підніму легенько,
На ручках гойдаю,
Вгору підіймаю.

Пташка прилетіла,
На конячку сіла.
Скачу до бабусі,
Бабусі всміхнуся.

Будь-хто з присутніх дорослих може весело пограти з ма
люком, що принесе йому радість і дозволить ближче познайо
митись із кимось із старшого покоління або гостей, встановити 
з ними довірливі стосунки. Цьому також дуже сприяє вико
ристання в грі різних віршів і поспівок, що створюють ком
фортну атмосферу ритмічної ігрової взаємодії. Це можуть бути 
традиційні, широко відомі потішки:

Гіюлі-люлі-люлі,
Прилетіли гулі.
Прилетіли-прилетіли,
На голівку сіли.

Оіорада/ ^
Тепер бабуся співає 
пісеньку і грається 
з дитиною.

Оіорада/ ^
Малюк сидить на колінах 
у дорослого обличчям до 
нього. Візьміть ручки малюка 
за зап'ястки, помахайте кис
тями рук. Ручки опускаються 
на голівку малюка або 
дорослого.
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Оіоро/да!

Поплескайте в долоні або 
долоньками малюка. Тупніть 
ногою. Опустіть малюка на 
підлогу і разом потупайте. 
Утримуючи малюка, поплес
кайте його ручками.

Оіорсі/да,!

Ручками малюка роблять 
повільні плавні рухи. Тримаю
чи ручки дитини за зап'ястки, 
помахують ними, наче 
крилами.

Оіоро/дв/!

Обмежте активність гостей, 
які підкидають малюка під 
стелю. Особливо негатив
но на дітей впливає гучна 
музика й гучні голоси. Тому 
на дорослому святі має бути 
можливість у будь-який 
момент піти з малюком до 
іншої кімнати, пограти з ним 
наодинці, надати маленькому 
гостю місце і час для відпо
чинку і спокою.

Або потішки не досить відомі, але також веселі й ігрові:

Хлоп-хлоп, ручки — хлоп 
І ніжкою туп-туп!
Петрик ніжкою —  туп  
І в долоньки — хлоп!

Я іду іду, іду,
Скоро дім весь обійду,
Потім я піду гулять,
Зможу всюди побувать.

Лебідь-лебідь пливе,
Горобці летять,
Цвінь-цвірінь —  співають,
Весну закликають.

Як приємно мамі (тьо ті) з Катрусею грати,
Високо на ручках Катрусю тримати,
Ручки, ніжки, носик, очки і животик 
Дуже рада мама (тьо тя) Катрусі цілувати!

При цьому необхідно пам'ятати, що дитина ще дуже мала, 
слабка фізично, не здатна витримувати великих емоційних на
вантажень. Малюк швидко втомлюється, легко лякається, що 
призводить до перезбудження і вередування. Не зловживай
те товариством немовляти, намагайтесь часто не передавати 
його з рук на руки. Обмежте активність гостей, які підкидають 
малюка під стелю. Особливо негативно на дітей впливає гучна 
музика й гучні голоси. Тому на дорослому святі має бути мож
ливість у будь-який момент піти з малюком до іншої кімнати, 
пограти з ним наодинці, надати маленькому гостю місце і час 
для відпочинку і спокою.

Перший день народження

Якщо ви влаштовуєте свято для самого малюка і він буде 
в центрі подій, продумайте тривалість цього заходу. Участь 
однорічної дитини має обмежуватися 20-30 хвилинами. А от 
підготовка до свята може стати для неї більш цікавим занят
тям. У цьому віці дитина вже звертає увагу на красиві, яскраві 
предмети, тому підготовку до свята логічно почати з при
крашання кімнати. З цією метою можна використовувати
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гірлянди лампочок, власноруч виготовити барвисті ліхта
рики, пташок, рибок, прапорці, які досить легко зробити із 
кольорового паперу. Усі ці прикраси підвішують на мотузок 
так, щоб їх можна було пересувати по ньому. А якщо прикра
сити кімнату яскравими паперовими квітками, то для малю
ка вона перетвориться на прекрасний казковий світ. Після 
завершення роботи по дизайну кімнати настає найцікавіше: 
обов'язково разом із малюком розгляньте святкове убрання. 
Треба дати дитині можливість доторкнутися до паперових 
прикрас, обов'язково показати, як треба дмухнути на них, 
щоб вони стали рухатися, дозволити імениннику зробити це 
з вашою допомогою і самостійно. Загальне правило тут таке: 
дитина хоче доторкнутися до усього, що бачить, і необхідно 
надати їй таку можливість, познайомити з новими цікавими 
предметами, їхніми властивостями. Не нехтуйте можливіс
тю пограти в ігри «Де пташка (рибка)?», «Хто на гілочці си
дить?».

На дні народження використовуйте примовки й поспів- 
ки для створення малюкові радісного настрою і незабутніх 
вражень.

Туп-туп, скок-скок,
Івасеві вже рочок! 
івасеві цілий рік,
Спечемо йому пиріг.
О-о-такий заввишки (показують)! 
О-о-такий завширшки (показують)! 
Рости, Івасику, сильним,
Здоровим і вільним!
Розумним, красивим,
Багатим, щасливим!

Дзень-дзень, дзень-дзень — 
Дзвенить дзвіночок цілий день! 
Дзень-дзень, дзень-дзень!
Ось який веселий день!

Оіорщо/!

Використовуйте на дні народ
ження малюка дитячу музику, 
а також окремі музичні інс
трументи: дзвіночок, бубон, 
брязкальце.

(Спочатку подзвоніть у дзвоник.
Дайте дзвіночок малюку і разом подзвоніть.)

Урочисто підносьте йому подарунки, оплесками вітайте юві
ляра, коли він з допомогою батьків задує першу в своєму житті 
свічку на святковому торті.
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Став великим наш Івась, 
Сильно дув, як вітер! 
із свічею впоравсь враз,
О т який він сильний в нас!

Наша квіточка зросла, 
Розцвіла Катруся,
Скільки щ астя принесла 
Мамі і бабусі!

2-й рік життя 
Свято у колі друзів

І ось малюку пішов уже другий рік. Він підріс і здатний більш 
свідомо брати участь у святах. Природним є бажання батьків 
запросити друзів, у яких діти такого ж віку або трохи старші. 
При цьому слід дотримуватись кількох правил, які в принци
пі стосуються всіх вікових категорій, але для дітей 1-3 років 
є особливо значущими:

• запрошувати на дитяче свято не більше 3-4 дітей (вони 
ж обов'язково будуть із дорослими);

• чим молодша дитина, тим менше гостей;
• усі запрошені — як діти, так і дорослі — мають бути 

знайомі між собою: незнайомі дяді й тьоті насторожать 
одних малюків, а інших присутність чужих людей прос
то перелякає. Усе це може зіпсувати свято або зовсім 
зробити його проведення неможливим;

• тривалість свята — не більше години, активна фаза — 
до півгодини; при цьому малюкові важливо діяти, брати 
участь у подіях, а не бути глядачем. Дитина в цьому віці 
вже може разом із дорослим потанцювати під веселу 
дитячу мелодію, наслідуючи прості рухи татусів і мам, 
підспівати пісеньку;

• сценарій свята — усе, що відбувається, — має бути зро
зумілим присутнім дітям. Слід чергувати активні ігри зі 
спокійною діяльністю;

• частування має бути легким і нетривалим — це не голо
вна частина дитячого свята;

• не застосовуйте телевізор як розвагу на дитячому святі. 
Маленький мультфільм (тривалістю 5-6 хвилин) може 
бути частиною свята, а не його основою;
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малюки полюбляють сюрпризи, тому добре, якщо кожна 
дитина піде зі свята з подарунком, хай навіть символіч
ним. Тут треба передбачити, що ваш малюк бачитиме і по
дарунки своїх товаришів, схоче перевірити, чи не кращі 
подарунки у них, — тому хоча б зовнішній вигляд цих 
символічних подарунків має бути однаковим у всіх дітей.

День народження

Погодимося, що першу річницю свого улюбленця свят
кують практично самі дорослі і святкування його дня на
родження влаштовують перш за все для себе. А нічого не 
розуміючий малюк сидить у мами на руках і роздивляється 
на всі боки. Зовсім інше — другий день народження. Дворіч
чя — вже досить свідомий рубіж, до якого дитину можна і тре
ба підготувати, наочно і доступно пояснивши, що ж, власне, 
відбулося в цей день, чому цей день є таким важливим для 
дорослих, що оточують і люблять дитину, чому інші діти ра
зом із своїми батьками прийдуть вітати його та його батьків. 
Обговоріть, яка це була пора року («Мела заметіль, усе було 
білим від снігу, як і тепер», «Було спекотно, навкруги цвіли 
квіти, на вулицях люди їли морозиво»). Виходьте зустрічати 
гостей разом із малюком, показуйте йому приклад того, як 
треба поводитись із гостем, що прийшов, коментуйте свої дії, 
хваліть дитину за ввічливість і хорошу поведінку — це його 
день, і малюк «уже зовсім дорослий».

Малюк іде в гості

Так же, як і винуватця свята, маленьких гостей теж треба під
готувати до походу на ювілей. Обговоріть із своєю дитиною, на 
який захід ви йдете, яку подію там святкують, чий це день народ
ження — хто буде головним на цьому святі, кого ви будете вітати.

Якщо малюк іде на день народження до свого друга і пе
редбачається вручення подарунка, майте на увазі наступне: 
малюки важко розлучаються з новою іграшкою. Тому краще, 
якщо ваша дитина навіть не побачить, що саме ви приготува
ли в подарунок. І вручайте іграшку мамі винуватця свята. До
ручаючи дитині самій подарувати дарунок імениннику, ви ри
зикуєте почути плач і невдоволення свого чада, що не бажає 
віддати іншому скарб, що тільки-но вперше виник перед його 
захопленим поглядом. Це нормальна реакція, а не жадібність. 
На деяких малюків може вплинути обіцянка, що «йому теж таке
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^ Оіорщси!

Разом з малюками потупайте. 
Дзвінко хлопніть долоня
ми і спонукайте до цього 
малюків. Качайте головою 
з боку в бік і вперед-назад. 
Піднімайте дітям і допомагай
те дітлахам. Опускайте руки. 
Беріть дітей за руки. Усі 
біжать по колу.

подарують». Але на дієвість цього аргументу навряд чи варто 
сподіватись. Бо ваша дитина зараз на тому щасливому етапі 
свого життя, який вважається віком власника і характеризуєть
ся твердою позицією під назвою «моє!».

На дні народження влаштуйте для дітей танці, щоб вони 
разом могли побавитися під будь-яку танцювальну ритмічну 
мелодію. Для цього варто знайти народну танцювальну музи
ку, мелодійність якої легко схоплюється малюками, а ритміч
ність підходить для засвоєння танцювальних умінь. При цьому 
обов'язково показуйте діткам танцювальні рухи (краще, якщо 
у дитячому танці бере участь не один дорослий), заохочуйте до
ступні дітям цього віку прихлопування, притупування, кружлян
ня тощо. Запропонуйте дітям пострибати як зайчик, покажіть, 
як пташки змахують крильми, як собачка вихляє хвостиком, 
як перевалюється з ноги на ногу клишоногий ведмедик тощо.

Для проведення таких рухово-танцювальних ігор також 
використовуйте народні куплети, вірші, в яких перерахову
ються і багаторазово повторюються прості рухи, цікаві й до
ступні малюкам:

Ми тупаємо ніжками,
Ми плещемо долоньками,
Качаємо голівкою,
Качаємо голівкою.
Ми ручки піднімаємо,
Ми ручки опускаємо,
За ручки беремо,
По колу біжимо.

Чергуйте рухливі ігри з елементами відпочинку, коли діти, 
приміром, слухають казку або вірші і загадки у виконанні до
рослого. У ході цих ігор діти переходять від активної діяль
ності до уважного слухання, актуалізації пам'яті.

Має шпори, гребінець,
Кукуріка молодець,
І барвисте пір'ячко 
У нашого ...

Діти відповідають: «Півничка». Якщо малюки ще не гово
рять, дорослі самі проговорюють відповіді на загадку, а у ді
тей питають, як кричить півник, як він клює зернятка, як махає 
крильцями і т. ін.
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Він пухнастий і вусатий,
Любить мишок полювати,
Миє язичком животик 
І нявчить... Так хто це? (Котик)

Аналогічним чином спонукайте дітей відгадувати загадку, по
кажіть, як котик випускає пазурці із лапок, допомагайте малю
кам знайти потрібне слово, питайте, яку пісеньку котик співає, 
кого він ловить, як вмивається лапкою.

Продовженням загадок може стати весела, цікава гра, в якій 
діти вчаться зображувати різних тварин.

Летіли горобчики,
Маленькі хлопчики.
Літали-літали,
Крильцями махали.

Так вони літали,
Крильцями махали.
Сіли на стежинку,
Дзьобають зернинки.

Діти-«горобчики» «літають», 
змахуючи ручками і пересува
ючись кімнатою. Діти сідають 
навприсядки, стукають паль
чиком по підлозі —
«клюють зернятка».

У ході всіх подібних ігор демонструйте малюкам відповідні 
тексту рухи, повторюйте і спонукайте дітей наслідувати вам. 
Ці, на перший погляд, примітивні ігри розвивають у малюків 
координацію рухів, уяву і довільність.

Якщо у вас є будь-яка іграшка, що дзвенить, пограйте 
з дітьми у гру «Де дзвенить?». Заведіть іграшку і сховайте її 
від малюків, приміром, під диванну подушку або за штору. Хай 
вони за звуком іграшки шукають, де вона ховається.

Такий сценарій дитячого свята цілком підійде для дворічних 
малюків, дозволить їм потішитися й поспілкуватися один з одним.

ДОДАТОК № 4 
ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК. ВЕСЕЛІ ІГРИ

ШАНОВНІ БАТЬКИ, БАБУСІ ТА ДІДУСІ!
Перші два роки життя — це час, який багато в чому визначає 

подальше фізичне здоров'я дитини, її душевну стійкість, ак
тивність і успішність у стосунках зі світом та іншими людьми.
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І ми, дорослі, розуміючи це, як правило, дуже відповідально 
ставимось до своїх обов'язків — бережемо малюка, намагає
мось робити так, щоб йому було тепло та зручно, щоб повно
цінними були їжа та сон, щоб дитина змогла виявити свою ак
тивність, багато рухалась, достатньо була на свіжому повітрі.
І, зрозуміло, уважно стежимо за розвитком малюка: чи вчасно 
він починає сідати, вставати, вимовляти перші слова.

Вирішуючи ці нагальні питання догляду за дитиною, ми, 
можливо, менше розуміємо свої інші, не менш важливі, ролі, 
які пов'язані не стільки з батьківськими обов'язками, скільки 
з їхніми радощами. Ми можемо не розуміти, як ми потрібні ди
тині саме тоді, коли у неї все гаразд, і часто відчуваємо диском
форт, коли замість «серйозних» справ надовго залишаємось 
біля ліжка малюка — щоб просто спіймати його погляд та по
сміхнутися, разом відчути задоволення від іграшки, «порозмо
вляти» з дитиною.

І у малюка, і у нас існує потреба в спілкуванні, в емоційно
му контакті. Повноцінний психічний розвиток дитини вимагає 
саме цього — спілкування, гри, взаємних радощів — найтіс
нішого і найнасиченішого емоційного спілкування з близь
кими, і, зрозуміло, в першу чергу, з мамою. Без становлення 
взаємного настрою, без формування загального переживання 
«ми» неможливий нормальний емоційний розвиток дитини. 
Мати — це не тільки джерело тепла, їжі, гарант безпеки, але 
й необхідний організатор переживань крихітки, мати може за
спокоїти дитину, втішити, збільшити витривалість. Мати є го
ловним посередником контактів дитини із зовнішнім світом. 
Разом вони «випробують» все більш активні та складні засоби 
взаємодії з оточенням. І їх загальні відкриття — народження 
у дитини нового ставлення до світу, «відпрацьовування» нових 
форм поведінки — найбільш інтенсивно відбуваються в про
цесі спільних ігор.

Ці сторінки присвячені одній, але дуже суттєвій лінії роз
витку малюка — його емоціональному розвитку, повноцінність 
якого є одною з найважливіших умов успішного становлення 
всіх аспектів психічного життя.

Підберіть ігри з нашої книжки, визначтесь із часом у роз
кладі дня і грайте в одні й ті самі ігри протягом 3-4 тижнів. Ігри 
розподілені за віком і згруповані від більш простих до більш 
складних. Під час вибору орієнтуйтеся на вік малюка.

Увага малюка ще дуже нестійка, тому тривалість гри може 
бути не більшою за 3-5 хвилин на першому році життя і не 
більшою за 7-10 хвилин на другому році життя.



Прагніть до послідовності і сталості у стосунках з дитиною. 
Кожного разу, узявши малюка за руки або розмовляючи з ним, 
«заряджайте» його позитивними емоціями; демонструйте, що 
ви любите свою крихітку; говоріть про те, як ви любите ма
люка. Уважно стежте за малюком, підлаштовуйтесь до нього, 
відповідайте на його ініціативу; привносіть у спілкування нові 
і неочікувані враження.

Оточуючи дитину любов'ю та ніжністю, створюючи атмо
сферу емоційного комфорту, стимулюйте пізнавальну актив
ність: допомагайте крихітці концентрувати увагу на іграшках 
та речах, вносіть сенс у її враження; спонукайте до обстежен
ня речей та дій із ними; організуйте спільні ігри з речами та 
іграшками; хваліть дитину та заохочуйте те добре, що вона 
робить.

Створюйте умови для мовного розвитку дитини: коментуй
те всі дії дитини і власні дії в процесі ігор та режимних момен
тів; називайте всі речі, які ви демонструєте дитині або ті, на 
які вона дивиться сама; спонукайте наслідувати звуки та сло
ва; використовуйте мовні ігри, розповідайте віршики, читайте 
книжки, розглядайте в книжках малюнки.

Від народження до 3 місяців

ТІШКИ-ПОТІШКИ
Покладіть малюка на спинку, співуче промовте слова потіш- 

ки, доторкаючись до різних частин тільця дитини. При словах 
«Тішки-потішки» доторкайтеся й ніжно плескайте малюка по 
різних частинах його тільця:

Тішки-потішки,
Ми ходили пішки!
Тішки-потішки,
Пиріжки для кішки,
А для малечі —
Ще смачніші речі.

Дуже скоро крихітка при кожному дотику почне посміха
тися і з нетерпінням чекати на новий дотик в інших місцях 
тіла.



Тішки-потішки,
Смажені горішки,
І два з маком пиріжки 
Для (ім'я дитини)

Тішки-потішки,
Пограємо трішки!
Пиріжок для (ім'я дитини)
Принесли у ліжко!

Раптом припиніть гру, відстороньтесь від малюка і запросіть 
його до емоційного спілкування з вами.

ОЙ, ПО ВУЛИЦІ...
Покладіть малюка на спинку на сповивальний столик, зніміть 

пелюшки. Обхопіть його зап'ястки та почніть обережно згина
ти, а потім розгинати ручки дитини в ритмі повільної пісні:

Ой, по вулиці весною 
Йде (ім'я дитини) за водою.

Плещіть долонями малюка, викликаючи в нього радісні 
емоції.

Повторіть пісеньку, виконуючи дії з ніжками дитини: згинай
те-розгинайте їх в колінцях, потім по черзі стукайте п'яточками 
по поверхні сповивального столика. Потім зробіть у грі паузу, 
запрошуючи своєю посмішкою малюка до емоційного спілку
вання.

СМІЛИВИЙ П ІЛО Т
Придбайте великий гімнастичний м'яч.
Малюка кладуть на великий м'яч і, утримуючи за колінця, 

розгойдують уперед, назад, у боки, співаючи:

Виросту, стану 
Сміливим пілотом,
Бо хлопцю потрібна 
Мужня робота!



Дода тки

Від 3 до 6 місяців

ГЕЙ, У  ПОЛІ ЗА ГОРБОМ...
Покладіть дитину на спинку, візьміть ніжки дитини в свої 

руки, підтримуючи гомілковостопний суглоб і співаючи веселу 
пісеньку, рухайте ніжками дитини вперед — назад:

Гей, у полі за горбом 
В танці муха з комаром.
Гей, гей, за горбом 
В танці муха з комаром.

Закрутилась голова,
Мухо, ледве ти  жива!
Швидко дуже! Муха тужить:
«Відпусти мене, мій друже!»

НЕНАГЛЯДНЕНЬКИЙ
Нахиляючись до дитини та відхиляючись від неї, торсайте та 

лоскочіть її. Посміхаючись, співайте:

Любий, ладненький,
Ненаглядненький,
Мій малесенький.
Мій гарнесенький.

Звертаючись до хлопчика:
Ой, ти  мій синочку,
Ніжний колосочку,
Весняний хрущику,
Бузковий кущику!

Звертаючись до дівчинки:
Ой ти, моє дівчатко,
М'якеньке, як курчатко!
Золота білочко,
Бузкова гілочко!

Дивіться малюку просто в оченята, наспівуйте пісеньку з ла
гідною посмішкою, називаючи крихітку її ім'ям. У другій час
тині гри мовчки знаходьтеся в полі зору дитини. Ваше привітне 
та лагідне обличчя буде сприяти активізації всіх компонентів 
«комплексу оживлення».

Оіорщсо!

Ця гра допоможе вам вста
новити емоційний контакт 
з дитиною.
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ГОПАК
Малюк знаходиться вертикально на ваших витягнутих ру

ках — одна рука підтримує його груди, а друга — таз. Під
несіть дитину до когось із родини, попрохайте поспілкуватися 
з крихіткою, полоскотати, поторсати, привертаючи увагу дити
ни. А потім потанцюйте «Гопак» — робіть приставні кроки то 
вперед, то назад, наспівуючи веселу пісеньку. Трохи наближай
те обличчя дитини до обличчя дорослого і віддаляйте від ньо
го. Ваш малюк навчиться емоційно реагувати на інших рідних 
та впізнавати їх.

Від б до 9 місяців

ДОЖ ЕНУ!
Імітуючи погоню, дорослий звертається до малюка: «Доже

ну, дожену, дожену малюка (ім'я дитини)», спонукаючи дити
ну повзти швидше. Наздогнавши малюка, обійміть, поторсай
те його, а потім знову повторіть гру. Незабаром ця гра стане 
найулюбленішою забавою вашого малюка. Вона допоможе вам 
підтримувати радісний настрій у дитини протягом усього дня.

СОРОКА-БІЛОБОКА
Посадіть малюка до себе на коліна. Покажіть йому, як вказів

ним пальчиком водити по долоні. Вчіть малюка виконувати 
рухи під потішку:

Сорока-білобока 
Кашку варила,
На поріг скакала,
Діточок скликала.

ЇХАЛИ...
Вам треба мати легку ковдру. Грайте в цю гру на підлозі. По

кладіть дитину на ковдру на животик. Потягніть ковдру, узявши 
її за два кінці. Малюк почне їхати по підлозі. Пересуваючи так 
малюка, співайте:

їхали річкою 
Цапи-човнярі,
Червоною бричкою —
Гуси-гуслярі.
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їхали горою,
Потім — долиною,
Маленького (ім'я дитини)
Привезли з собою.

ХТО У  БРИЛІ?
Грайте з малюком в манежі або на підлозі. Вам потрібно 

мати бриля та сюжетну іграшку, приміром, кішку або зайчи
ка. Сховайте кішку під бриль так, щоб дитина бачила лише 
хвіст або лише лапки. Попросіть малюка знайти іграшку, під
нявши бриль. Перекладіть бриль в інше місце, знову сховав
ши під ним іграшку. Спонукайте дитину рухатись у пошуках 
іграшки.

КАБЛУЧОК
Вчить малюка тупати ніжкою під вашу співанку, а, щоб було 

ще веселіше, одягніть йому на ніжку брязкальце або бубонець 
у вигляді браслетика:

Чок, чок, каблучок,
Чок, чок, каблучок!
Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля,
Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля.

ГРА З МАШИНКОЮ
Покладіть малюка на животик так, щоб ваша нога була йому 

опорою для грудей, а якщо ваша дитина вже вміє самостійно 
сидіти, посадіть її обличчям до себе. Вам потрібно мати не
велику пластмасову машинку. Штовхайте машинку туди-сюди, 
примовляючи:

Автомобіль по вулиці біжить,
Він дуже поспішає і гурчить:
Бі-бі-бі-бі, будь ласка, відійдіть,
Бі-бі-бі-бі, заждіть т а  пропустіть!

Візьміть автомобіль у руки, покрутіть його колеса, ска
жіть: «Це машина — бі-бі». Допоможіть малечі навчитися 
штовхати іграшку, спочатку разом з вами, потім — імітуючи 
ваші дії.

Оіоро/до/!

Незвичайність цієї гри внесе 
у ваше спілкування 
з малюком нові 
неочікувані фарби.

265



цок, цок...
Сідайте зручно на канапу або на стілець, поклавши ногу на 

ногу. Посадіть дитину на ногу, міцно підтримуйте її за ручки. 
Наспівуйте пісеньку та гойдайте малюка:

Цок-цок, цок-цок!
А я кінь — миттєвий скок!

Копитами стукочу,
Ой, далеко улечу!

Трохи підкиньте малюка так, щоб він м'яко опустився до вас 
на коліна. Дитина повинна довіряти вам, відчувати вашу силу 
і свою безпеку. Граючи в цю гру знову і знову, ви зможете помі
тити, як крихітка буде із задоволенням очікувати «сюрпризної 
миті» з підкиданням.

ЧУДОВИЙ КОШИК
Придбайте кошик, до якого ви маєте покласти різні речі: 

брязкальця, дзвоник, машинку. Посадіть малюка навпроти 
себе. Покажіть йому кошик, спонукаючи виймати по одній речі 
з кошика.

Після того, як ви вийняли брязкальця, пограйте з ними: 
постукайте брязкальцем по підлозі та по іншому брязкальцю. 
Дістаньте дзвоник і подзвоніть.

Кожного разу, граючи в цю гру, додавайте якусь нову річ 
або іграшку. Ваш малюк навчиться виймати речі з кошика, по
вторюючи ті дії, які він вже виконував з цими речами.

Від 9 місяців до 1 року

ПОГОНЯ
Гру можна починати тоді, коли малюк навчився вільно пов

зати в різних напрямках. Грайте в цю гру на підлозі. Станьте 
навколішки і поставте руки на підлогу навпроти малюка, пов
зіть йому назустріч, гучно ляскаючи долонями по підлозі. Коли 
ви доповзли до дитини, поцілуйте її. Розверніться і швидко пов
зіть уперед, примовляючи: «Дожени матінку! Дожени-дожени!» 
Ляскайте долонями по підлозі, спонукаючи дитину рухатися за 
вами. Коли малюк почне вас наздоганяти, розверніться, по
ляскайте у долоні та скажіть: «Дожену крихітку! Дожену, доже
ну!». Нехай малюк розвернеться, а ви будете його наздоганяти.



Ця гра дуже сподобається малюкові і ніколи не набридне, 
як і гра «Дожену!», яка розміщена нами у розділі для дітей 
6-9 місяців.

ШТОВХАЮ МІЙ М'ЯЧ
Малюк може лежати на животі на підлозі, а може сидіти, 

спираючись спиною на ваші груди. Ви маєте придбати гумовий 
м'яч. Підштовхніть гумовий м'яч так, щоб він покотився і після 
удару в стіну знову повернувся до вас. Повторіть ці ігрові дії 
кілька разів для того, щоб привернути увагу малюка до гри. 
Спочатку допоможіть йому, а потім дайте можливість поштов
хати м'яч самому, імітуючи ваші дії. Коли малюк буде штовхати 
м'яч, примовляйте:

Маленьке курча
Штовхає м'яча.

Й моє дитинча
Штовхає м'яча.

Штовхають туди,
Штовхають сюди.

Котись — котись,
До нас повернись.

НА ГОЙДАЛКУ СІЛИ
Станьте посеред кімнати, широко розставивши ноги. Візь

міть малюка під пахви, почніть розгойдувати його вперед-на
зад між ваших ніг, наспівуючи пісеньку:

Є гойдалка коло хати —
Угору — додолу!
Угору — додолу!

Поступово збільшуйте темп руху:
Будем Лялю (ім'я дитини) колихати!

Угору — додолу!
Угору — додолу!

Наприкінці гри підніміть малюка над собою так, щоб він зміг 
побачити ваше обличчя, поцілуйте його.



Додатки

МИЛЬНІ КУЛЬКИ
Потрібно мати соломинку та мильну піну. Посадіть дитину на 

підлогу, сідайте поряд з нею. Почніть видувати мильні кульки, 
спонукаючи крихітку їх ловити. Ця гра обов'язково сподобається.

ГУП ТА ГУП КАБЛУЧКОМ
Гру краще за все проводити на дитячому майданчику. Роз

повідаючи віршика, підіймайтеся по східцях угору, спонукаючи 
дитину рухатися за вами:

Гуп т а  гуп каблучком,
Тут у нас крутий підйом!

Подолавши 2-3 сходинки, візьміть малюка на руки, під
німіть його вгору, скажіть: «Угору — скік!». Зі словами «Додо
лу — скік!» опустіть малюка униз, до першої сходинки, і поч
ніть усе спочатку. Так само вчіть малюка спускатися по східцях.

ЙШЛА КОЗА МІСТОЧКОМ
Сідайте зручно на канапу або на стілець, поклавши ногу на 

ногу. Посадіть дитину на ногу, міцно підтримуйте її за ручки. 
Наспівуйте пісеньку, трохи підкидаючи малюка:

Йшла коза через міст,
Хвостиком махала.
Зачепився раптом хвіст —
В річку —  бух! — упала.

При останніх словах опустіть малюка на підлогу. Граючи 
в цю гру знов і знов, ви зможете помітити, як дитина із задово
ленням буде очікувати «сюрпризної миті».

ВІДЧИНЯЄМО КОРОБОЧКИ
Грайте з малюком на підлозі. Сядьте так, щоб вам і малюкові 

було зручно. Підберіть кілька коробочок — пластмасових або 
дерев'яних, у яких кришки відкриваються по-різному: відкида
ються, відсуваються, підіймаються. В кожну з коробок покладіть 
будь-яку іграшку: в одну — дзвіночок, у другу — носову хус
тинку або клаптик тканини, в третю — намисто або браслет
із намистинок. Діставайте коробочки по одній, демонструю
чи, як їх можна відкривати та знаходити цікаву іграшку. Вчіть 
малюка відкривати різні кришки. А для цього поміркуйте, які 
речі хатнього вжитку можна застосувати для гри.

268



ЗНІМИ КІЛЬЦЕ
Вам треба придбати пірамідку, кільця якої мають великий 

отвір. Покажіть малюкові пірамідку, повільно зніміть перше 
кільце, спонукаючи малюка зняти наступне. Знімайте кільця 
по черзі або разом з малюком. Не забувайте, спонукаючи ма
люка, просити його зняти кільце: «Зніми кільце! Ось так! Зні
ми! Так-так!» До четвертої-п'ятої гри змініть кільця. Візьміть 
кільця з гри в серсо, зробіть їх з плетеного скрутня або зший
те з тканини, набивши ватою. Тепер у вас буде багато різних 
кілець. Це допоможе підтримувати у малюка інтерес до гри.

З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ІГРАШКОЮ
Вам знадобиться дерев'яна іграшка, яка імітує будь-які 

дії, наприклад: ведмідь із селянином пиляє дрова. Найваж
ливіше в цій іграшці — не сюжет, а засіб приведення її до 
дії: на іграшку треба натискати для того, щоб її герої руха
лись.

Покажіть малюку, як натискати іграшку для того, щоб її 
персонажі рухалися або виконували будь-яку дію. Вчіть ма
люка по черзі з вами натискувати на іграшку. Покажіть йому 
персонажів іграшки, розкажіть, що вони роблять, пограйте
з іграшкою разом із малюком.

Від 1 до 2 років

МІЙ КІНЬ
Посадіть малюка до себе на плечі, міцно тримайте його і, на

співуючи пісеньку, легко, у помірному темпі скачіть кімнатою:

Гоп! Гоп! Дін-дін!
Кінь з хвостом т а  гривою.
Головою він трясе,
Ось який красивий!

На коня я заліз,
Тримаюсь руками,
Кінь несе мене у ліс...
Хочу я до мами!

Гра не повинна викликати у дитини неприємні відчуття. Ру
хайтеся так, щоб малюк підстрибував м'яко, відчуваючи себе 
в надійних руках.



ВЕЛИКІ ТА МАЛІ ІГРАШКИ
Для гри вам будуть потрібні збірно-розбірні іграшки: мотрій- 

ка, дерев'яні яйця, вкладиші круглі та квадратні.
Якщо ви граєте з малюком першого півріччя другого року 

життя, вам будуть потрібні спочатку іграшки двох розмірів: ве
лика та маленька, потім трьох розмірів, а якщо ви граєте з ди
тиною другого півріччя, то іграшки, які складаються з 5-6 вкла
дишів різних розмірів.

Навчіть дитину розбирати та збирати ці іграшки, ставити 
їх за зростом, ставити їх на сходинки в залежності від їх роз
мірів. Граючи в цю гру, ви познайомите дитину з розмірами 
речей.

ПОТЯГ
Вам будуть потрібні дві коробочки з кришкою, які обклеєні 

кольоровим папером зовні та всередині, і в тон до них іграшки, 
які ви маєте покласти в коробки. Ваш потяг буде складатися
з двох вагончиків жовтого і блакитного кольорів (для гри з ди
тиною віком від 1 року 7 місяців до 2 років вам будуть потріб
ні чотири вагончики різних кольорів), і іграшки вам потрібно 
підібрати тих самих кольорів. З'єднайте коробки тасьмою, щоб 
їх було зручно везти.

Вивезіть із затишного місця ваш потяг, примовляючи:

Ось потяг наш їде,
Колеса стукотять:
Так-так-так, так-так-так.
Всі колеса стукотять:
Так-так-так, так-так-так.
Паротяг іде тихенько,
Бо зупинка вже близенько.
Ду-ду-ду, стоп!

«Потяг» зупиняється, і ви разом з малюком, відчиняючи ко
робочки і дістаючи всі речі, які зібрані в них, починаєте їх роз
глядати.

Наприкінці гри зберіть іграшки знову за кольором, розміс
тивши кожну у «власному» вагончику. Відвезіть «потяг», схо
вавши його до наступного дня. Граючи в цю гру, ваш малюк 
познайомиться з кольорами речей та іграшок.
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СМІШНИЙ ТЮЛЕНЬ
Вам знадобиться дитячий крем. Сідайте з малюком перед 

дзеркалом. Видавіть трохи крему на його ручки, поверніть їх 
до дзеркала, показуючи йому:

Жив та був смішний тюлень.
Він валявся цілий день.

Підійміть ручки малюка угору і розітріть крем його доло
нями:

Ліньки умиватися,
Ліньки одягатися.

Видавіть ще трошки крему, нанесіть його на кінчик носа, 
на лоб, на щічки малюка:

/ зарядкою щоденно 
Лінь йому займатися!

Трохи натисніть пальцем на кінчик носа дитини, підніміть 
малюка вгору:

Пішли краби на роботу,
А тюленю неохота.

Видавіть крем на ніжки малюка:

Всі працюють, він —  ні за що!

Розітріть крем по ніжках та ступнях дитини:

Отакий тюлень —  ледащо!

з н а й д и , п р и н е с и ; п о г р а й

Вам знадобиться кошик з кришкою та знайомі малюкові 
іграшки і речі. Принесіть кошик з іграшками, попередньо по
клавши до нього знайомі малюку іграшки: ведмедика, ляльку, 
машину, м'ячик, зайчика, ложку, гребінець, тарілочку, чаш
ку, серветку та інші. Попросіть його відкрити кришку коши
ка і знайти потрібну іграшку. Коли малюк її знайде, пограйте
з нею, виконуючи ланцюжки ігрових дій.

Оіора/да/! ^

Такі ігри з дзеркалом готують 
дитину до самопізнання, вона 
буде знати, де у неї ніс, 
щоки, лоб, губи, ручки 
і ніжки і т.п.



ЦУЦЕНЯТКО ПІДІЙШЛО
Для гри вам будуть потрібні іграшкове цуценя і миска. Про

стягніть малюку цуценятко зі словами:

Цуценятко підійшло,
Дітям лапку подало.
І тихесенько шепоче:
Цуценятко їсти хоче...
Хто до мене підійде?
Хто поїсти принесе?
(Ім'я дитини) до мене йде!
(Ім'я дитини) їстоньки несе!

Простягніть малюкові мисочку, попросіть його нагодувати 
цуценятко:

Суп із мисочки поїло,
І відпочивати сіло.

КАРУСЕЛЬ
Візьміть малюка під пахви. Кружляйте його, відриваючи від 

підлоги, повільно прискорюючи темп руху:

Ледве-ледве ми умились —
Каруселі закрутились,
Закружляло все кругом,
Все бігом, бігом, бігом.

Ой, тихіше, не спішіть,
Каруселі зупиніть!
Раз-два, раз-два,
Закінчилась наша гра.

БУДІВЕЛЬНИК
Для гри вам потрібний набір дерев'яних кубиків.
Навчіть дитину конструювати: будувати разом з вами з ку

биків різні речі, поступово з'єднуючи їх у сюжетні будівлі, які 
ускладнюються. Спочатку навчіть малюка робити вежу з 4-6 ку
биків, ставлячи їх один на одного, після цього побудуйте буди
ночок з кубика та трикутної призми, до нього доріжку з цегли
нок (вузьку та широку), машини з цеглинок і кубика, паркан, 
ослінчик. І коли малюк засвоїть, як робити ці об'єкти, перейдіть 
до найскладнішого — будівництва різних перекрить: воріт та



мостів. Грайте з ентузіазмом та інтересом, повністю занурюю
чись у спільну гру, розділяючи з дитиною її радощі і прикрості, 
навчіть дитину обігравати сюжет будівель, привносіть у гру 
найпростіший зміст.

ВЕДМЕДИК
Покажіть дитині, як танцює іграшковий ведмедик, наспівую

чи веселу пісеньку. Навчіть її виконувати дії за вашим прохан
ням: показати, як танцює ведмедик, як він іде, як буде пити та 
їсти, як він робить собі зачіску, як він вмивається і ховається.

Ведмедик мій не хоче спати,
А хоче він вередувати.
Ведмедика заколихаю:
Мій любий, баю-баю-баю.

Лягай, ведмедику, у ліжко,
Ось бачиш: місячна доріжка.
Я теж потроху засинаю,
Мій любий, баю-баю-баю.

Навчіть малюка вкладати ведмедика у ліжко і колихати під 
ваші співи.

ДОДАТОК № 5 
ВЧИМОСЯ РОЗМОВЛЯТИ

Шановні батьки!
Одним з найважливіших показників динаміки мовленнєво

го розвитку дитини 1-2 років є не лише обсяг її словникового 
запасу (скільки слів вимовляє маля), але й те, наскільки добре 
вона вас розуміє і здатна реагувати на ваше словесне звернен
ня. Напевне, у вас щоденно виникає багато питань, пов'язаних 
із мовленнєвим розвитком вашого малюка. Ми намагаємося 
заповнити інформаційні прогалини з цієї теми, ознайомивши 
вашого малюка з основними дієсловами, які забезпечують ді
тям початковий період мовленнєвої комунікації.

На першому етапі формування мовлення дитині важливо 
засвоїти дієслова (слова-дії). Саме вони відіграють ключову 
роль у процесі розвитку дитячого мовлення. Спочатку діти
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вчаться правильно реагувати на ці слова, а потім починають 
вимовляти їх самостійно. Якщо не акцентувати увагу на появі 
цих простих слів в активному словнику дитини, то малюк ще 
довго буде використовувати у спілкуванні обмежену кількість 
слів, які позначають певні побутові предмети з його оточення 
і звернення до близьких людей.

Щоб діти пізнали і засвоїли перші слова-дії, недостатньо 
формального показу цих дій та їх називання. Необхідно неод
норазово «обігравати» перед дитиною одну й ту саму повто
рювану ситуацію.

Вказані вправи допоможуть вам побудувати спілкування 
з дитиною таким чином, щоб у звичайній грі малюк максималь
но розвивав своє мовлення.

Наші тексти безпосередньо не пов'язані з текстами для дити
ни, тому прочитайте їх одразу усі. Для дитини вам запропонова
но два варіанти текстів, які орієнтовані на індивідуальний рівень 
мовленнєвого розвитку, а не на конкретні вікові вимоги. Під 
цифрою 1 подано більш простий варіант для малюків, які тільки 
починають говорити. Читаючи його, ви будете стимулювати ди
тину до активного звуконаслідування. Зверніть увагу, що перші 
звуконаслідування близькі за своєю структурою до белькотіння, 
лепету, який складається з простих повторюваних складів (куп- 
куп). Варіант 2 спеціально підготовлений для дітей, які вже непо
гано «розмовляють», їх мовлення відзначається великою кількіс
тю звуконаслідувальних слів. Проте вони ще не бажають вивчити 
нові, «дорослі» слова. Звертаючись до зайчика, вони зможуть 
трохи «покомандувати», як дорослі, і вже не ви будете вимага
ти від них нового слова, а вони самі із задоволенням почнуть 
«виховувати» малюка-зайчика. Обирайте прийнятний варіант. 
Але до кінця другого року намагайтесь вести бесіду із малю
ком за другим зразком, якщо перший вже повністю засвоєний.

Наш герой — зайчик — допоможе продемонструвати малю
кові перші слова, які виражають основні дії маленької дитини 
(спати, вставати, їсти, йти тощо). Якщо дитина тільки починає 
знайомитися із цими словами, обов'язково використовуючи 
іграшку, покажіть дитині, як зайчик спить (покладіть зайчика 
у дитяче або іграшкове ліжечко), поколисайте його, заспівайте 
разом із малюком колискову пісеньку: «Люлі-люлі, зайчику». Потім 
розбудіть зайчика: «Зайчику, вставай!» Картинки у книжці нама
льовані так, щоб вони нагадували іграшку, а не живу тварину. Так 
дитині буде легше співвіднести реальну іграшку та зображення.

В обох варіантах тексту ми подаємо необхідні посилання на 
жести, яким рекомендуємо навчити малюка. Вміння відтворити
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жест передує відтворенню слова. Жест використовується, коли 
дія вже добре знайома дитині. Неодноразово повторюйте про
мовляння слова-дії, поєднуючи його з імітацією звуконасліду
вання самою дитиною: «Зайчику, вставай! Ап! (Жест: зробити 
водночас декілька рухів вгору долонями обох рук.) Зроби, як я! 
Скажи зайчику: ап-ап! Ще раз: ап-ап!» Якщо дитина вже постій
но використовує жест та (або) звуконаслідуване слово, треба 
поступово переходити до вимовляння самого дієслова. Напо
легливо намагайтесь викликати дію-відповідь з боку малюка 
(у реальному спілкуванні) або її повторення (при навчанні ди
тини). Прагнучи від малюка реакції на саму дію, слід стимулю
вати його до промовляння нового слова (спільно з вами або за 
власною ініціативою).

Для найменших дітей (від 1 року до 1 року 3 місяців) ре
комендуємо показувати виконання лише однієї дії: спочатку 
спить іграшка, потім роздивляємось малюнок у книжці. Дитина
1,5 років цілком може впізнати знайому дію на картинці, без 
попередньої демонстрації на іграшці (можна використовувати 
2-3 малюнка на одному занятті). До кінця другого року жит
тя малюк може із задоволенням гортати книжку разом з вами 
і розмовляти за її змістом, якщо ви вже опрацювали її раніше 
і вона добре знайома дитині. Використовуйте її, щоби закріп
лювати дуже важливе вміння дитини повторювати на прохан
ня дорослого потрібне слово (це слово — дія). Але якщо ви 
читаєте нашу книжку разом з дитиною, скористайтеся реко
мендаціями для більш раннього віку. Роботу з книжкою треба 
дозувати (один малюнок на одному занятті), оскільки нова зо
рова інформація витіснить бажання говорити.

Ви можете варіювати форму дієслова при зверненні до зай
чика (спати — спи, вставати — вставай, їсти — їж, гуляти — 
гуляй тощо), але головне на одному занятті використовувати 
тільки одну (будь-яку!) форму дієслова, оскільки дитина ще 
не здатна до граматичних узагальнень і різні форми одного 
дієслова сприймаються нею як різні слова. Активно залучайте 
дітей до виконання деяких простих дій у процесі годування, на 
прогулянці, при дотриманні режиму дня.

Не треба одразу вимагати від малюка точної «копії» вимов
леного вами слова, головне -- навчити дитину позначати пев
ним словом те, що вона раніше позначала лише за допомогою 
жестів і (або) звуконаслідувань, налагодити з нею словесний 
діалог. Допитливий малюк із задоволенням почне викорис
товувати нове слово або новий вираз, хваліть його за кожну 
спробу це зробити.
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Розвиваємо мовлення від 1 до 1,5 роки 
Загальні рекомендації

Як правило, перші слова з'являються до 1 року, у 1,5 роки 
діти зазвичай говорять біля 50 слів, у два роки з'являються 
фрази з двох слів. Однак індивідуальні темпи опанування мови 
можуть дуже сильно розрізнятися. Тим не менш, незалежно від 
цих темпів, існує сувора послідовність стадій мовленнєвого 
розвитку. Стимулюючий вплив на мовлення дитини повинен 
відповідати саме тій стадії мовленнєвого розвитку, на якій вона 
знаходиться на цей час.

Досить часто молоді мами використовують у спілкуванні із 
малюком здебільшого експресивно-мімічні засоби (жести, по
гляди тощо), ніж власне мовлення. Однак успішний розвиток 
дитини залежить від вживання вами простих слів, що познача
ють конкретні предмети та реальні дії, які відбуваються в да
ний момент.

Ваше мовлення повинне бути не лише емоційним, але 
і добре інтонованим, з виділенням наголошеного складу і чіт
кою артикуляцією. Важливо, щоб під час вашого звернення до 
дитини вона могла бачити, як рухаються ваші губи, і той пред
мет, який ви називаєте. Будьте дуже уважні до свого малюка. 
Намагайтесь не перевантажувати його інформацією, називаю
чи відразу багато нових слів.

Дитина ще дуже неуважна, тому просто механічним по
вторенням ви не досягнете потрібного результату. Щоб малюк 
швидко не втратив цікавість до занять, спробуйте підібрати 
такі предмети, які привернуть його увагу своєю яскравістю, 
незвичайністю форми, текстури тощо. Дайте дитині в руки 
цей предмет, покажіть, яку дію можна з ним зробити, сховай
те на очах у малюка і попросіть знайти. Заохочуйте будь-який 
варіант вимовляння нового слова, посильний для вашої ди
тини.

1. Зайчику треба спати: люлі-люлі! Люлі-люлі! Попросіть 
дитину теж сказати зайчику «люлі-люлі». Використовуйте 
для демонстрації цього слова жест, прийнятий у вашій ро
дині.

2. Люлі-люлі! Люлі-люлі, зайчику! Спати, зайчику. Ми гово
римо зайчику: «Спати! Спати, зайчику!» Зверніться до дитини: 
«Зайчик не слухається. Скажи йому: Спати, зайчику!»
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Ігри та вправи від 1 року 
до 1 року 3 місяців

• «Подорожі по квартирі»: показуйте дитині предмети 
з навколишньої обстановки, обов'язково називаючи їх («це 
мамина шапка», «це татова майка»). Дайте дитині потримати 
новий предмет у руках.

• Намагайтеся у грі навчити дитину показувати, чиї це речі. 
Наприклад, спробуйте одягти шапочку вашого малюка, разом 
посмійтеся, коли у вас нічого не вийде. Віддайте малюкові його 
шапочку, а собі візьміть свою. Спитайте у малюка: «Це мами
на шапка?» Дочекайтесь його позитивної відповіді (стверджу
вальним жестом, кивком голови, посмішкою). Наступного разу 
попросіть його з двох шапок вибрати і дати вам вашу.

• У цьому віці малюк може впертися й не схотіти віддати 
вам свою іграшку, хоча буде охоче показувати. Краще попро
сіть його принести іграшку та, всадивши до себе на коліна, 
розкажіть про неї. Нехай іграшка залишається в руках у дити
ни, а ви будете показувати і називати її частини (наприклад, 
у ляльки: носик, оченята...).

• Поступово можна вчити дитину разом роздивлятися 
книжку з великими яскравими малюнками, яку малюк трима
тиме в руках, а ви будете показувати і називати йому в книжці 
окремі малюнки. Просіть його показати пальчиком зображен
ня іграшок або тварин. Разом з ним імітуйте, як «розмовляють» 
собачка, кішка, зображені на картинці.

• Цілеспрямовано розвивайте у малюка вміння повторю
вати за вами склади та прості слова. Використовуйте для цього 
приємні для нього ігрові або побутові ситуації. Наприклад, під 
час купання, намилюючи, ласкаво промовляйте: «Ось ніжка», 
«Де животик? Ось животик». Витираючи та одягаючи, просіть 
малюка допомагати вам: «Дай ручку», «Дай ніжку». Ваш ласка
вий голос та приємні погладжування будуть стимулювати са
мостійні голосові реакції малюка.

• Частіше вживайте слова «дай», «принеси», «візьми», про
хаючи дитину виконати дії зі знайомими предметами. Намагай
тесь супроводжувати ваше прохання пояснювальним жестом 
або допоможіть дитині виконати цю дію.

1. Мама каже зайчику: «Зайчику, вставай! — Жест обома 
руками, вгору долонями, яким ви зазвичай піднімаєте малюка 
з ліжка. — Ап! Зайчику, вставай! Ап!» Повторюєте цей жест. 
Зроби, як я! Берете руки дитини у свої і допомагаєте малюкові
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зробити цей жест: «Скажи зайчику: ап-ап!» Дитина самостій 
но або з вашою допомогою робить жест та вимовляє «Ап!». 
Ще раз: ап-ап!».

2. Ап! Ап! Декілька раз повторюєте жест, одночасно ви
мовляючи «Ап!» Зайчику, вставай! Вставай! Вставай, зайчику. 
А тепер ти скажи зайчику: «Вставай!» Слідкуйте за тим, щоб 
дитина, повторюючи за вами слово «вставай!», обов'язково 
виконувала вивчений рух обома руками.

Ігри та вправи від 1 року 3 місяців 
до 1 року б місяців

• Дитина часто виконує ваші прохання, орієнтуючись на 
ситуацію (що вона бачить у даний момент, чим займається), 
ваші вказівні жести, слідкуючи за вашим поглядом. Вигадуйте 
такий «сценарій» гри з дитиною, щоб вона опинялася у новій 
для неї ситуації: попросіть принести іграшку, яка знаходиться 
поза ігровою кімнатою.

• Звуковий склад перших слів ще дуже простий. Малюк 
використовує лише ті звуки, які найбільш прості у вимові (на
приклад, губні «б», «п», «м»: баба, папа, мама). Розучуючи нове 
слово із малюком, пам'ятайте, що воно повинне бути простим, 
коротким і співвідноситися із конкретним предметом або дією 
(«бух» — впасти, «ляля» — лялька).

• Обов'язково вивчіть разом з дитиною слова «ні», «так», 
«ще», «більше нема». Для цього використовуйте найбільш 
знайому і зрозумілу для дитини ситуацію годування: «Хочеш 
ще?», «Більше не треба?» Попросіть когось іншого із родини 
запропонувати вам і дитині їжу, яку вона точно не захоче їсти. 
Покажіть дитині, як треба словами виражати своє небажання: 
говоріть «ні» або заперечно хитайте головою. Використовую
чи аналогічний прийом, навчіть дитину вимовляти слово «так». 
Уважно слідкуйте за тим, щоб дитина не обмежувалась у спіл
куванні із вами лише кивками головою, стимулюйте її до мов
лення, нахиляючись до неї і промовляючи: «Я тебе не розумію 
(не чую). Що ти кажеш?»

• Коли малюк уже почав говорити декілька слів, спробуйте 
скласти їхній список і подумайте, у якій ситуації вам буде лег
ше стимулювати їх промовляння. Поступово спробуйте зроби
ти фразу дитини більш поширеною: «Ти хочеш ще соку?», «Ще 
соку?» Інтонація питання й сама ситуація ніби запрошують до 
«розмови», і дитина, емоційно зацікавлена в отриманні ласощів,



Додатки

може легко повторити за вами останню фразу. Похваліть її і на
городіть ласощами. Так ви поступово зможете привчити ма
люка використовувати для задоволення своїх потреб певний 
вираз.

1. Зайчик хоче їсти: ам-ам. Ай! Смачно! Зайчик ам-ам! При
цмокніть із задоволенням, нехай малюк спробує імітувати 
вашу міміку

2. Зайчик хоче... їсти. Ам-ам! їсти, зайчику! їсти! Якщо ма
люк не повторить за вами слово, попросіть його допомогти: 
«Зайчик не їсть. Допоможи! Скажи йому: «їсти!».

Ігри та вправи від 1 року 3 місяців 
до 1 року б місяців

• Вимовляючи знайомі слова, супроводжуйте їх демонст
рацією предметів або дій. Поступово ваші висловлювання, 
звернені до малюка, повинні ставати більш поширеними. Мо
жете спробувати давати йому прості завдання з тими предме
тами, про які ви розповідали під час ваших «екскурсій»: «Дай 
татову майку», «Принеси мамину шапку».

• Словниковий запас вашого малюка стрімко зростає: 
значно збільшується кількість слів, зрозумілих дитині. Якісно 
змінюється і мовлення самої дитини. Від так званої полегшеної 
мови, дитячого «жаргону» малюк поступово переходить до за
своєння елементарних норм рідної мови. Зараз у його мовлен
ні переважають речення «телеграфного стилю», які граматич
но ніяк не оформлені. Проте малюк вже може чітко розрізняти 
досить тонкі нюанси вашого слововживання і, по можливості, 
відтворювати їх у власному мовленні. Наприклад, у його слов
нику з'являється форма інфінітива («гуляти», «спати» у значен
ні «хочу гуляти», «хочу спати»), яка використовується дитиною 
для того, щоб розповісти про свої дії у даний момент. Поряд 
із цим дитина часто вживає деякі важливі дієслова у формі 
наказового способу («дай», «коти», «йди»), використовуючи ці 
слова, щоб добитися від дорослого виконання певної дії.

• Висловлювання малюка розрізняються не лише за фор
мою. Він починає вимовляти слова з певною інтонацією, ба
гатство відтінків якої служить для вираження змісту дитячого 
висловлювання. Спочатку дитина, копіюючи вашу інтонацію, 
повторює за вами питання, звернене до себе. Потім цей са
мий інтонаційний обрис починає використовуватися малюком
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самостійно, надаючи його висловлюванням відтінок питання 
(у так званих «питаннях без питального слова»).

1. Лапки треба мити. Мити водою: буль-буль! Водичкою 
мити! Підійдіть до крону, відкрийте воду і декілька разів за
черпніть долонею воду. Зачерпніть водичку рукою дитини 
і повторіть: «Буль-буль!»

2. Буль-буль, водичка! Зайчику лапки треба... мити! Буль- 
буль! Потріть свої долоні одна об одну.

Розвиваємо мовлення від 1,5 до 2 років 
Загальні рекомендації

Дитина у цьому віці переходить від белькотіння до власне 
слів, від аморфного, зрозумілого лише мамі «слова-ре- 
чення» до короткої двослівної фрази. Суттєво змінюється 
і «зміст» дитячих висловлювань: від вираження емоційного 
стану або миттєвого бажання малюк переходить до нази
вання об'єктів і розрізнення їхніх властивостей та викона
них дій.

На цьому етапі когнітивний розвиток суттєво випереджає 
мовленнєвий, тому завдання можуть бути пов'язані із виді
ленням окремих предметів, їхніх властивостей і способів дій 
із ними.

Ігри та вправи від 1 року б місяців 
до 1 року 9 місяців

• Малюк вже може успішно повторити за вами просте 
двоскладове слово. Добре пограти з дитиною у «Телефон». 
Вимовляйте знайомі слова, які ви вже чули у мовленні ва
шого малюка, у слухавку іграшкового телефону або у «ру
пор» (його можна зробити з рулону ватману). Намагайтесь 
вимовляти слова чітко, з виділенням наголошеного складу. 
У цьому віці діти ще дуже часто опускають початковий звук 
у слові або кінцевий приголосний, можуть замінити слово 
більш легким за вимовою («йди» — «ди» і подібне). З метою 
полегшення завдання можна починати з повтору ланцюжків 
слів — «звуконаслідувань» (на зразок «няв-няв»), поступово 
переходячи до власне нових слів, які малюк добре знає, але 
сам ще не вимовляє.
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• Найскладнішим варіантом завдань, посильним для дити
ни цього віку, є вимовляння трискладових слів. Малюк часто 
«губить» при самостійному вимовлянні перший ненаголоше- 
ний склад («кусу» — «укушу»). Спробуйте пограти у «Долонь
ки», прохлопуючи «важкі» слова. Іншим варіантом такого 
«тренування» є спільне суцільне співання слова за складами. 
Оберіть ту ігрову форму, яка на цей час найбільше подобається 
малюкові, і трохи потренуйтеся разом з ним.

1. Зайчику! Час гуляти! Ти вже великий. Сам йди. Ось так: 
туп-туп. Ще раз: туп-туп. Покажи зайчику, як роблять ніжками 
«туп-туп». Разом з дитиною зробіть декілька кроків, водночас 
вимовляючи «туп-туп». А тепер попроси зайчика: «Туп-туп, 
зайчику! Туп-туп!»

2. Зайчику, йди гуляти! Ось так: туп-туп. Йди, зайчику! Йди! 
Скажи: «Зайчику, йди!» Ще раз: «Йди! Йди!» Вимовляйте разом 
слово «Йди!», супроводжуючи його жестом, яким ви зазвичай 
підбадьорюєте малюка на прогулянці, щоб він ішов сам.

Ігри та вправи від 1 року 6 місяців 
до 1 року 9 місяців

• Важливим кроком у розвитку мовлення дитини є форму
вання в неї вміння на прохання дорослого самостійно назива
ти навколишні предмети. Якщо малюк звик лише повторюва
ти потрібне слово за вами, а у довільному спілкуванні віддає 
перевагу жестам, поглядам, емоційним вигукам, вам слід спо
нукати його до мовленнєвого спілкування. Перш за все нама
гайтеся організувати предметну взаємодію з дитиною: не зали
шайте малюка на самоті, в оточенні великої кількості іграшок. 
Навпаки, пропонуйте разом погратися «у ляльки», «у машин
ки», намагайтесь супроводжувати свої дії розповіддю про нову 
іграшку, її якості, демонструючи можливі дії з нею.

• Частіше пропонуйте малюкові ті ігри, у які не можна 
грати самостійно і які потребують обов'язкового словесно
го звернення до вас. Із хлопчиком можна завантажувати са
москид, спонукаючи його «командувати» машині: «Вгору! Вниз! 
Стоп!» Дівчинці сподобається колисати ляльку, називаючи її на 
ім'я, заспокоюючи перед сном лагідними словами. Так можна 
словами надати «людського» характеру розмові з іграшками
і впливати на їх «поведінку».



Додатки

• Якщо вам здається, що дитина просто «лінується» вимо
вляти слова, хоча вже може назвати досить багато предметів, 
спробуйте пограти з нею у Незнайка. Нехай Незнайко, роль 
якого можете зіграти ви самі або велика лялька, ходить по 
дому і примовляє: «Ось ведмежатко...Ось санчата...», назива
ючи деякі предмети не своїми іменами. Якщо малюк не помі
тить помилку, то названий «не так» предмет зникає у великій 
дорожній сумці. «Врятувати» іграшку можна, лише назвавши 
її правильно. Щоб малюк краще засвоїв ці нескладні правила 
гри, спочатку у неї грають двоє дорослих.

• Якщо дитина легко називає знайомі предмети, можна 
поступово вчити малюка впізнавати й називати знайомі пред
мети за картинками.

1. Ой! Зайчик упав: бух! Різким рухом обох рук від своїх гру
дей униз продемонструйте дитині, як зайчик «упав». Бух!

2. Зайчик «бух!» — упав. Зайчик упав! Упав! Декілька разів 
разом з дитиною вимовте це слово, одночасно виконуючи різ
кий рух униз обома руками. Зайчику боляче. Він упав. Не плач, 
зайчику! Не плач! Вимовляючи останню фразу, одночасно запе
речно хитайте головою. Добре, якщо малюк зуміє повторити 
й ці слова.

Ігри та вправи від 1 року 9 місяців до 2 років

• Зіставляти малюнок та іграшку треба одночасно, назви 
вимовляти чітко, з виділенням наголосу. «Ось лисиця. Покажи 
її лапки, очі, хвостик... І ось лисиця. Де у неї хвостик? Покажи! 
Хто це?» Пам'ятайте, що, розучуючи нові слова, слід використо
вувати спочатку іграшку, а потім — малюнок. Із самого початку 
заохочуйте будь-який варіант вимовляння, посильний дитині. 
У подальшому, коли нове слово засвоїться, буде чітко співвід
носитися в уяві з реальним предметом, ви зможете закріпити 
його точну вимову у грі «Телефон».

• Поступово процес вивчення нових слів і формування чіт
кої вимови значно прискориться, тому що дитина, як правило, 
легко засвоює вимоги до свого мовлення, якщо вони адекватні 
її віку та артикуляційним можливостям.

• Зверніть особливу увагу на вміння дитини вимовляти 
коротку фразу. Малюк вже може словами повідомити про 
свої відчуття («бояце» — боляче, «дьоблє» — добре), вка
зати на об'єкт дії («апка» — просить шапку, одягаючись на
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прогулянку), його напрямок («баба йде» — у гості до бабусі). 
У подібних «висловлюваннях» виражається суб'єктивно най
більш значуща інформація для дитини, а загальний зміст стає 
зрозумілим із ситуації. Необхідним етапом для переходу до 
фразового мовлення є об'єднання у єдине смислове ціле 
двох різних слів.

• Більшість дітей опановують фразове мовлення досить 
успішно. Як правило, перехідним етапом від однослівного сло- 
ва-речення до розгорнутої фрази є висловлювання, які спос
терігаються у всіх дітей на більш ранніх етапах мовленнєвого 
розвитку: «патя» (плаття) — вказівний жест у напрямку шафи. 
Поступово у дитини з'являються нові вирази, з яких витісняєть
ся невербальний (жестовий) компонент: «сина тям» (машина 
там), «сє сьоку» (ще соку). Такі висловлювання іноді називають 
«телеграфним стилем».

1. Зайчику! Йди сюди! На гойдалку! Будемо гойдатися! Ось 
так: гойдь-гойдь! Зробіть рух правою рукою на рівні грудей з од
ного боку в другий. Допоможіть малюкові повторити цей рух, 
одночасно вимовляючи «гойдь-гойдь». Ще раз: гойдь-гойдь! Те
пер дитина нехай спробує вимовити це звуконаслідування і ви
конати потрібний рух самостійно.

2. Зайчику! Йди гойдатися! Гойдатися! Тепер ти позови зай
чика. Скажи зайчику: «Йди гойдатися!» Повтори ще раз: «Гой- 
да-ти-ся!» Супроводжуйте вимовляння цього слова рухом руки
з одного боку в другий так, щоб малюк вимовляв слово части
нами: гой-да-ти-ся.

Ігри та вправи для дітей до 2 років

• Для успішного формування повноцінного фразового 
мовлення необхідна поява наступного структурного типу 
висловлювань, які будуються на основі фіксації дії та об'єкта 
(«котити сину» — котити машину, «пити сьоку» — пити сік). 
Наприклад, слово «сина» (машина) у певному контексті може 
позначати «коти машину». Спробуйте вгадати бажання малю
ка і зробити необхідну дію з іграшкою, спочатку «назвавши» 
цю дію та її об'єкт. Промовте два слова повільно, декілька 
разів, обов'язково спробуйте повторити їх разом із малюком. 
Стимулюючи малюка до вимовляння саме фрази, а не одного 
слова, ви можете перестати його «розуміти» у грі, якщо він 
спробує повернутися до однослівного слова-речення.
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• Можна змінювати побудову фрази, наприклад, при узгод
женні називного відмінка із дієсловом. У грі «Годуємо ляльку» 
удайте, ніби ви годуєте ляльку Катю, Лялю, потім «погодуйте» 
малюка. Розповідайте під час годування, хто зараз їсть: «Катя 
їсть», «Ляля їсть». Нехай малюк повторить ці дії, а ви спитайте 
у нього: «Катя що робить?», «Хто їсть?» Через деякий час ви 
досягнете того, що від однослівних відповідей малюк перейде 
до фрази з двох слів.

• Закріпіть у дитини вміння закінчувати фразу, читаю
чи з нею короткі, добре знайомі віршики і не договорюючи 
останнього слова у кінці рядка. Якщо малюкові дуже подо
бається який-небудь віршик і він постійно просить його про
читати, спробуйте запропонувати йому почати 1-2 рядку.

• Продовжуйте розмовляти із малюком за змістом його 
улюблених книжок. Спробуйте виразно переказати зміст 
простого сюжетного малюнка, на якому улюблений герой 
робить зрозумілі і добре знайомі малюкові дії. Обов'язково 
поговоріть про те, що відбувається з героєм. Звертайте увагу 
на зображення тих дій або предметів, які найбільш важливі 
для розповіді.

• Пам'ятайте, що перехід до двослівних речень є якісним 
стрибком не лише у мовленнєвому, але і у когнітивному роз
витку дитини.

1. А тепер зайчик хоче купатися! Купатися зайчик любить. 
Він каже: «Куп-куп!» Якщо ваша дитина вже «називає» купан
ня іншим словом, тоді використовуйте у даному тексті саме 
його. Зайчик йде купатися. Зайчик говорить: куп-куп!

2. Зайчик любить купатися? — Так! Якщо дитина мовчить, 
дорослий відповідає сам. Давай спитаємо зайчика: «Зайчику, ти 
куди?» Зайчик відповідає: «Купатися!» Декілька разів повторіть 
це слово разом з дитиною. Зайчику дуже добре — він йде ку
патися. Зайчик каже: «Купатися! Купатися!»

284



ДОДАТОК № 6 
ПРОГРАМА ЛІКУВАЛЬНОГО 
Й ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 
HUMANA ДЛЯ ДГГЕЙ

Вже понад півстоліття західногерманська фірма Humana ус
пішно піклується про здоров'я дітей.

Humana вважає за необхідне нагадати, що Всесвітня Ор
ганізація Охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала широко 
інформувати вагітних жінок і молодих матерів про переваги 
грудного вигодовування, і насамперед про той факт, що мате
ринське молоко є кращим харчуванням для дитини й забезпе
чує їй максимальний імунний захист. При цьому слід підкрес
лити важливість повноцінного, збалансованого харчування 
самої матері під час вагітності й після пологів. Слід застерегти 
матерів-годувальниць від приймання протипоказаної їжі, ос
кільки це впливає на грудне вигодовування.

Враховуючи зростання захворюваності серед дитячого на
селення, Humana пропонує Програму дитячого харчування, 
що включає лікувальні й профілактичні продукти й продукти 
прикорму. Більшість продуктів, що входять до неї, може вжи
ватися дітьми різного віку, а також дорослими.

Програма харчування Humana пропонується при нестачі 
материнського молока або при неможливості грудного виго
довування відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Humana гарантує високу якість виробленої продукції.
Основою виробництва продуктів Humana служить тільки 

СВІЖЕ молоко, що постачається певними фермами Вестфалії 
й Тюрінгії. Здійснюється суворий попередній контроль стану 
корів, умов їхнього утримання й годування.

Для виробництва лікувальних і профілактичних сумішей
і продуктів прикорму використовується тільки екологічно 
чиста натуральна сировина, ретельно відібрана й контроль
ована.

Використовувана система контролю якості продуктів, що 
випускаються, передбачає здійснення контролю на початку, 
протягом і наприкінці процесу виробництва.

Свіжість продуктів забезпечується упаковуванням з повіт- 
ро- і світлонепроникного матеріалу.

У розробці складу сумішей ураховуються всі новітні досяг
нення й вимоги ВООЗ та Європейського товариства педіатрів, 
гастроентерологів та дієтологів (ESPGAN).
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1 + продукт спеціально призна
чений для новонароджених дітей
1 дітей перших місяців життя

2 + для змішаного вигодовуван
ня при нестачі материнського 
молока

3 + для штучного вигодовування 

4 + з  метою профілактики 
целіакії — не містить глютену 

5 + може використовуватися
в харчуванні дітей, які мають непе- 
реносність фруктози або сахарози

1 + продукт спеціально призначе
ний для дітей старше 3-4 місяців

2 + для змішаного вигодовування 
при нестачі материнського молока

3 + для штучного вигодовування

4 + з метою профілактики ціакії 
не містить глютену

5 + при непереносності фрукто
зи або сахарози

HUMANA PRE 
Початкове харчування

З народження
Адаптована молочна суміш, для здорових новонароджених

і немовлят.

Грудне молоко, без сумніву, є найкращим харчуванням для 
новонародженої дитини. Однак, якщо материнського молока 
недостатньо або грудне вигодовування з певних причини не
можливе, за рекомендацією лікаря використовуються адап
товані молочні суміші, наближені за складом до жіночого 
молока. У подібній ситуації Humana пропонує чудову альтер
нативу — адаптовану суміш Humana PRE, склад якої макси
мально наближений до складу жіночого молока. Харчування 
Humana PRE забезпечує зростаючий організм дитини всіма 
поживними речовинами й може, як і грудне молоко, призна
чатися «коли треба», тобто коли дитина просить їсти, таким 
чином максимально індивідуалізуючи режим вигодовування 
дитини.

Н ІШ А М  1 
Тривале харчування

З 3-4 місяців
Продовжуюча, адаптована за білками молочна суміш — до

даток до материнського молока.

У міру росту й розвитку дитини її потреби в поживних 
речовинах змінюються. Стаючи більш рухливою й активною, 
дитина вимагає й більшої кількості поживних речовин. Дуже 
важливим є якісний склад одержуваних дитиною нутрієнтів. 
Після 4-х місяців до раціону дитини поступово починають 
уводити продукти прикорму. Вони представлені фруктови
ми й овочевими пюре, кашами, м'ясними продуктами. Важ
ливу роль у харчуванні дитини протягом другого півріччя, 
як і раніше, займає грудне молоко або його замінники. Хар
чування Нитапа 1 спеціально розроблене з урахуванням 
вікових потреб д и ти н и , містить п о в н и й  набір вітамінів, міне
ралів і мікроелементів.
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НиМАЫА РОІХВЕМИСН-г 
Наступне харчування із пребіотиками

З 4-8 місяців до 2 років
Частково адаптована, легко засвоювана молочна суміш із 

пребіотиками й підвищеним вмістом заліза та йоду.

Нитапа РоІдетіІсЬ-2 відрізняється підвищеною калорій
ністю. Цей продукт забезпечує особливо добре насичення
і є важливим компонентом денного раціону дитини в другій 
половині періоду грудного вигодовування. Білковий склад 
Нитапа РоІдетіІсЬ-2 адаптований і відповідає жіночому мо
локу на пізній стадії лактації. Співвідношення сироваткових 
білків до казеїну становить 51:49. Завдяки цьому можливий 
безпроблемний перехід до Нитапа РоІдетіІсЬ-2 із груд
ного вигодовування або після вигодовування продуктами 
Нитапа 1 і 2. К іл ь к іс н и й  вм іс т  білків — 2,23 г (100 ккал) від
повідає потребі д и ти н и  наприкінці першого і другого року 
життя й ураховує білкові компоненти в продуктах прикорму. 
Нитапа РоІдетіІсИ-2 в и г о т о в л я є т ь с я  з компонентів молока 
й високоякісних рослинних олій, містить життєво важливі 
мікроелементи — залізо, цинк, мідь, йод та марганець у не
обхідних для організму кількостях.

1 + годування дитини на другому 
етапі вигодовування

2 + для дітей з гіпотрофією, 
залізодефіцитною анемією й де
фіцитом ваги

3 + лікувальне харчування при 
целіакії й непереносності сахаро
зи в межах дитплану

4 + при непереносності фрук
този, сахарози та при алергії 
на білок злаків

Н ІШ А М  ЯОІСЕМИСН-З 
Наступне харчування із пребіотиками

З 8-го місяця, для дітей 2 років життя й старших
Частково адаптована молочна суміш із харчовими волокна

ми, яблучними пектинами й гапактоолігосахаридами, з підви
щеним вмістом Ре.

Нитапа РоІдетіІсИ-3 є важливим компонентом раціону 
дитини наприкінці першого й на другому році життя. Енер
гетична цінність суміші відповідає енергетичним потребам 
дітей цього віку. Рецептура суміші розроблена в межах кон
цепції функціонального харчування й, на відміну від неадап- 
тованих молочних продуктів, дозволяє запобігти дефіциту 
заліза, кальцію й вітамінів, а також забезпечує організм ди
тини есенціальними поліненасиченими жирними кислотами, 
що беруть участь у становленні протизапальних й імунних

1 + для профілактики залізодефі- 
цитної анемії

2 + при дефіциті ваги

3 + для профілактики порушень 
біоценозу

4 + при непереносності сахарози 
й при алергії на білок злаків
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реакцій організму, розвитку мозку й сітківки ока. Збагачен
ня пребіотиками сприяє не тільки нормальному біоценозу, 
але й репарації епітелію кишечника та становленню місце
вих імунних реакцій. Суміш Humana Folgemilch-З виготовле
на з біологічно чистих продуктів і має приємний яблучний 
смак, а також не містить глютену й кристалічного цукру.

HUMANA MILCHZUCKER 
Лактоза

Для немовлят із народження і старших, а також вагітних 
жінок і дорослих.

Природний пребіотик, без ефекту звикання, для приготу
вання чаїв, пюре та каш.

після 12 міс. і старшим 40 г (4 ст. ложки) після 152 ккал

Лактоза належить до числа найважливіших для людини 
дисахаридів. Вона є основним вуглеводом жіночого моло
ка й становить вуглеводну основу дитячого раціону — аж 
до введення прикорму. Має легкий попускаючий ефект. 
Лактоза, важливий енергетичний субстрат, джерело галак
този, поліпшує засвоєння кальцію. Більша частина лактози 
розщеплюється в травному тракті на глюкозу й галактозу, 
частина, що залишилася, надходить у кишечник, де стає жи
вильним субстратом для корисних мікроорганізмів, які фер
ментують її до коротколанцюжкових жирних кислот, молоч
ної кислоти, вуглекислого газу, водню й води. Це утворює 
умови для формування нормального біоценозу кишечника. 
Таким чином, Humana Milchzucker призначається як при
родний пребіотик, тому що лактоза є живильним середо
вищем для біфідобактерій, а продукти її ферментації ство
рюють кислу PH, що сприяє їхньому приживленню. Крім 
того, коротколанцюжкові жирні кислоти, що утворюються 
в процесі ферментації лактози, є стабілізуючими кишкови
ми факторами.

Рекомендована добова доза

до 3 міс. 

після З міс.

після 1 року

5 г (2 ч. ложки) 19 ккал
7-10 г (4 ч. ложки) 113-162 ккал
10-20 г (1-2 ст. ложки) 38-76 ккал
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HUMANA BABY-WASSER 
Гіпонатрійна вода

З народження
Дитяча вода зі зниженим вмістом мінералів, для профілак

тики ниркової патологи.

Продукти для годування немовлят містять мінеральні ре
човини в необхідних для відповідного віку кількостях. Оскіль
ки немовлята характеризуються високим ступенем резорбції 
мінеральних речовин у кишечнику, навіть незначний їхній 
надлишок може завдати шкоди чутливому організму дитини. 
Тому Humana Baby-Wasser містить лише 175 мг/л розчинених 
речовин, причому основним компонентом є карбонат кальцію 
(65 мг/л у формі Са2+ й 95 мг/л у формі НС03). Не містить шкід
ливих речовин (важких металів, пестицидів, галогенізованих 
вуглеводнів).

Н ІШ А М  НА-0 
Спеціальне харчування

Від народження
Для новонароджених недоношених або дітей з малою ва

гою, з ознаками гіпотрофії й дистрофії, із сімейною схильністю 
до алергії.

Призначена для новонароджених недоношених дітей або 
дітей з малою вагою й сімейною схильністю до алергії.

Для немовлят із сімейною схильністю до алергії застосу
вання розщеплених сироваткових білків має велике значення, 
оскільки вони не перевантажують шлунково-кишковий тракт 
інтактними антигенами й не створюють умов для розвитку 
алергійних реакцій. Тому особливо важливим є призначення 
Нитапа НА-0 недоношеним дітям, що належать до групи ри
зику алергії. Призначення Нитапа НА-0 є хорошою профілак
тикою алергії: частота алергійних проявів з 80 %  у дітей групи 
ризику знижується до 6 %. Рецептура суміші враховує фізіоло
гічні особливості обміну речовин у недоношених і дітей з оз
наками гіпотрофії.
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1 + вміст натрію < 0,05 мг/100 мл

2 + спеціальна обробка за мето
дом двоступінчастого зворотно
го осмосу

3 + не містить шкідливих речовин

4 + знижений вміст мінеральних 
речовин

5 + відрізняється абсолютно 
нейтральним смаком

6 + стерильний розлив

1 + для недоношених під час 
перебування в стаціонарі, у разі, 
коли необхідний підвищений 
вміст протеїнів і кальцію

2 + у  комбінації з материнським 
молоком для підвищення протеї
нової забезпеченості

3 + для немовлят з ознаками 
гіпотрофії

4 + для немовлят з малою вагою 
й ризиком розвитку алергії

5 + при целіакії та інтолерант- 
ності до сахарози та фруктози 
в межах дієтплану
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1 + продукт спеціально розробле
но для дітей з ризиком харчової 
алергії, щоб уникнути алергії на 
білок коров'ячого молока

2 + при непереносності білків 

казеїнового ряду, В-лактоглобулі- 
ну та ін.

3 + для дітей зі схильністю до 
целіакії

4 + при непереносності фрукто
зи або сахарози

1 + продукт спеціально розробле
но для дітей з ризиком харчової 
алергії, щоб уникнути алергії
на білок коров'ячого молока

2 + при непереносності казеїну

3 + для дітей зі схильністю 
до целіакії

4 + при непереносності фрукто
зи або сахарози

5 + сприяє нормалізації біоценозу 
( галактоолігосахариди )

Н ІШ А М  НА-1 
Початкове харчування

Від народження
Для дітей групи ризику харчової алергії: з несприятливим 

у плані алергії сімейним анамнезом.

Нині значна кількість немовлят належить до дітей групи 
підвищеного ризику алергії (несприятливий сімейний анам
нез). Доцільно в цьому випадку використовувати гіпоалер- 
гійну дієту для мами, годувати дитину грудьми наскільки 
можливо довго й оптимізувати строки введення прикорму. 
У тому ж випадку, коли грудне вигодовування неможливе, 
Нитапа пропонує чудову альтернативу — Нитапа НА-1. 
Склад цього продукту відповідає потребам зростаючого 
дитячого організму, а білковий компонент у результаті час
ткового гідролізу сироваткових білків багаторазово знижує 
ризик розвитку алергії на білок коров'ячого молока. При 
цьому незначна частка негідролізованого протеїну суміші 
достатня для індукції оральної толерантності. Важливо при
значити цю суміш першою — для запобігання сенсибілізації 
білками звичайної суміші.

Н ІШ А М  НА-2 
Наступне харчування із пребіотиками

З 4 місяців
Для дітей групи ризику харчової алергії: з несприятливим 

у плані алергії сімейним анамнезом

Нині багато немовлят належить до дітей з групи підвищено
го ризику алергії. Несприятливий сімейний анамнез припускає 
алергійні захворювання батьків чи інших родичів (наприклад, 
атопічна екзема, кропивниця, алергійний кон'юнктивіт, сінна 
лихоманка, астматичний бронхіт, харчова або лікарська алер
гія). У тому ж випадку, коли грудне вигодовування неможли
ве, Нитапа пропонує непогану альтернативу у вигляді двох 
продуктів — Нитапа НА-1 й Нитапа НА-2. Після 4 місяців 
у харчування д и ти н и  в в о д и т ь с я  Нитапа НА-2 — наступне гі- 
поантигенне харчування, енергетична цінність якого відпові
дає віковим потребам дитини. Цей продукт містить широкий
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спектр вуглеводів і сприяє доброму засвоєнню й кращому 
насиченню дитини. Нитапа НА-2 може складати основу раціо
ну дитини до кінця першого року життя.

Н ІШ А М  БІ. 
Лікувальне харчування

З народження, грудним дітям і старшим
На основі ізоляту білка натуральної сої (без генної модифі

кації)

За наявності в дитини непереносності білка коров'ячого 
молока важливим завданням є повне вилучення коров'ячого 
молока з харчування дитини на досить тривалий час. Лише 
за 4-5 років можна обережно спробувати ввести коров'яче 
молоко в харчування дитини, оскільки воно є дуже значущим 
компонентом раціону. Кращою порадою, яку можна дати ма
тері за наявності в дитини непереносності білка коров'ячого 
молока, є грудне вигодовування. У тих випадках, коли грудне 
вигодовування неможливе, ми пропонуємо непогану альтер
нативу — суміш Нитапа БІ_ на основі ізоляту соєвого білка, що 
містить всі необхідні для росту й розвитку дитини незамінні 
нутріенти. Як і при грудному вигодовуванні, Нитапа БІ. можна 
давати «коли треба».

HUMANA НА BREI 
Продукт прикорму

З 4 місяців
Для дітей із групи ризику харчової алергії.

Гіпоалергенна Humana НА BREI-каша ефективно запобі
гає розвитку алергійних реакцій у дітей із сімейною схиль
ністю до алергії, особливо у випадку призначення як пер
ший прикорм. Каша містить перероблені кукурудзу й рис, 
розщеплений сироватковий білок з оптимальним ступенем 
гідролізу, а також лактозу, фруктозу, глюкозу й легкозасвою
вані рослинні жири. Антигенні властивості білка гіпоалерген- 
ної суміші нижчі, ніж у білків звичайних замінників грудного

1 + при непереносності білків 
коров'ячого молока

2 + при лактозній недостат
ності

3 + при непереносності лактози, 
фруктози, сахарози

4 + при схильності до целіакії 
для дітей, що хворіють на гліко- 
геноз І  типу

5 + при галактоземії

1 + рекомендується як перший 
злаковий прикорм для дітей з ри
зиком харчової алергії

2 + при непереносності білків 
коров'ячого молока: казеїну, лак- 
тоглобуліну та ін.

3 + при непереносності фрукто
зи або сахарози
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1 + для дітей з алергією на білок 
коров'ячого молока

2 + при непереносності лактози, 
сахарози

3 + для дітей, хворих на галак- 
тоземію, дітей, які страждають 
на глікогеноз І  типу

4 + для дітей зі схильністю 

до целіакії

1 + для дітей з ризиком харчо
вої алергії, готується на суміші 
Нитапа НА

2 + для дітей з непереносніс- 
тю білків коров'ячого молока, 
готується на суміші Нитапа 5/. 
або на воді

3 + для дітей з непереносністю 
лактози, готується на суміші 
Нитапа 5/.
4 + при галактоземії

5 + при целіакії

молока, в 7 000 разів. Збалансований амінокислотний склад 
забезпечується додатковим введенням вільних амінокислот. 
Каша збагачена 13 найважливішими вітамінами й мікроеле
ментами.

HUMANA SL BREI 
Продукт прикорму

З 4 місяців
Для дітей з непереносністю білків коров'ячого молока.

Це готова до вживання каша з компонентів лише рос
линного походження. Містить високоочищений частково 
розщеплений ізолят соєвого білка без генної модифікації, ку
курудзу й рис, легкозасвоюваний жир, мінеральні речовини, 
вітаміни й мікроелементи. Добре сполучається з Humana SL 
BREI як продукт прикорму. Продукт не містить глютену. Також 
Humana SL BRE не містить білка коров'ячого молока, лакто
зи, галактози, сахарози. Каша має підвищену засвоюваність, 
низьку осмолярність.

APFELBREI OHNE MILCH 
Безмолочна яблучна каша

З 4 місяців
Без глютену, сахарози, лактози, з 11 вітамінами, Fe та І

Це інстантна каша, виготовлена з ароматних яблук, пе
рероблених кукурудзи й рису, з 11 важливими вітамінами, 
мінеральними речовинами, залізом і йодом. Може готува
тися у поєднанні із сумішшю Humana SL (гіпоалергенний 
варіант) або із сумішшю Humana 1 і Humana 2 (адаптова
ний варіант), або із сумішшю Humana НА (другий гіпоалер
генний варіант), а також у поєднанні з рослинною олією на 
воді. Продукт не містить коров'ячого молока, не містить 
лактози, галактози.
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BANANEN-MILCHBREI 
Молочна бананова каша

З 4-6 місяців
Без цукру, без глютену.

Це готова каша з дозрілих на сонці бананів, добірних, пере
роблених кукурудзи й рису, цінних компонентів коров'ячого 
молока й легкозасвоюваних олій.

Склад продукту: знежирене коров'яче молоко, ри
сові пластівці, рослинні жири, бананові пластівці, мальто- 
декстрин, фруктоза, кукурудзяні пластівці, крохмаль, глюко
за, карбонат кальцію, вітамін С, дифосфат заліза (III), ніацин, 
ванілін, вітамін Е, пантотенат, вітамін В6, вітамін А, вітамін В,, 
вітамін В2, фолієва кислота, йодат калію, вітамін К, біотин, ві
тамін Д3.

1 + рекомендується як одна 
з перших каш

2 + збагачена 13 вітамінами, Ге, 
Са, І

3 + ніжний смак бананів

4 + підтримує нормальну флору 
кишечника

FRUCHTE-MILCHBREI 
Молочна фруктова каша

З 4-6 місяців
Без цукру, без глютену

Це каша виготовлена з яблук, мандаринів, маракуї, ба
нанів, перероблених кукурудзи, рису, цінних компонентів 
коров'ячого молока, легкозасвоюваних олій.

Склад продукту: знежирене коров'яче молоко, рисові 
пластівці, рослинні жири, фруктоза, крохмаль, кукурудзяні 
пластівці, глюкоза, мальтодекстрин, фруктовий порошок (яб
лучний, мандариновий, маракуї, банановий), карбонат каль
цію, вітамін С, ванілін, дифосфат заліза (III), ніацин, вітамін Е, 
пантотенат, вітамін В6, вітамін А, вітамін В„ вітамін В2, фолієва 
кислотата, йодат калію, вітамін К, біотин, вітамін Д3.

1 + збагачена 13 вітамінами, Ге, 
Са, І

2 + вишуканий смак

3 + з яблуком„ мандарином, мара- 
куєю і бананом
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1 + оригінальне поєднання смаків 
банана й вишні

2 + збагачена 13 вітамінами, 
залізом, кальцієм і йодом

3 + висока засвоюваність

4 + без штучних барвників і кон
сервантів

5 + з екологічно чистих продуктів

КШ$СН-ВАМА№-МІСНВРЕІ 
Молочна каша Вишня-Банан

З 4-6 місяців
Без кристалічного цукру, без глютену.

Склад продукту: знежирене молоко, рослинні жири, кро
хмаль, рисові пластівці, фруктоза, глюкоза, мальтодекстрин, 
бананові пластівці, вишневий порошок, натуральні ароматиза
тори, лактат кальцію, порошок буряка, карбонат кальцію, віта
мін С, дифосфат заліза (III), ніацин, вітамін Е, пантотенат, вітамін 
В6, вітамін А, вітамін вітамін В2, фолієва кислота, йодат калію, 
вітамін К, біотин, вітамін Д3.

1 + ніжний смак вершкових 

бісквітів

2 + збагачена 13 вітамінами, 
залізом, кальцієм і йодом

3 + традиційна німецька рецеп
тура

4 + борошно з цінних сортів 
пшениці

5 + екологічно чисті продукти

ВиТТЕРКЕКБ-МИСНВігЕІ 
Молочна каша з печивом

З б місяців
Зі зниженим вмістом цукру, без глютену.

Це готова каша з вершкових бісквітів, легкозасвоюваних 
рослинних олій, цінних компонентів коров'ячого молока.

Склад продукту: знежирене коров'яче молоко, бісквітне 
борошно, рослинні жири, пшеничне борошно, крохмаль, глю
коза, фруктоза, карбонат кальцію, вітамін С, дифосфат заліза 
(III), ніацин, вітамін Е, пантотенат, вітамін В6, вітамін А, вітамін 
В2, вітамін В„ фолієва кислота, йодат калію, вітамін К, біотин, 
вітамін Р,.
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GREIS-MILCHBREI 
Молочна кукурудзяно-рисова каша з ваніллю

3 4-6 місяців
Без цукру, без глютену.

Каша з молоком з переробленої кукурудзи й рису, з рос
линними жирами та всіма найважливішими вітамінами, мікро
елементами.

Склад продукту: знежирене коров'яче молоко, рисові 
пластівці, кукурудзяне борошно, рослинні жири, глюкоза, 
мальтодекстрин, фруктоза, крохмаль, карбонат кальцію, віта
мін С, лактат кальцію, дифосфат заліза (III), ніацин, порошок 
натуральної ванілі, вітамін Е, пантотенат, вітамін В6, вітамін А, 
вітамін В„ вітамін В2, фолієва кислота, йодат калію, вітамін К, 
біотин, вітамін D3.

1 + тонкий аромат натуральної 
ванілі

2 + збагачена 13 вітамінами, 
кальцієм, залізом і йодом

3 + на найвимогливіший смак

4 + поживна

5 + забезпечує спокійний сон

6 + з екологічно чистих продуктів

АРРЕІ.-ВАМА№М-2\/УІЕВАСК-МІІ.СНВРЕІ 
Молочна яблучно-бананова каша із сухариками

З 6-8 місяців
Низький вміст цукру

Склад продукту: знежирене молоко, рисові пластівці, рос
линні жири, крохмаль, мальтодекстрин, порошок із сухариків, 
сахароза, бананові пластівці, яблучний порошок, карбонат 
кальцію, вітамін С, лактат кальцію, дифосфат заліза (III), ніацин, 
ванілін, вітамін Е, пантотенат, вітамін В6, вітамін А, вітамін В2, 
вітамін В„ фолієва кислота, йодат калію, вітамін К, біотин, віта
мін 0,

1 + чудове поєднання сухариків, 
яблук і бананів

2 + збагачена 13 вітамінуми, 
кальцієм, залізом і йодом

3 + добре насичення

4 + зі шматочками для жування

5 + без штучних барвників і кон
сервантів

6 + з екологічно чистих продуктів
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С РЕ ІБ- М И С Н ВРЕ І 
Молочна манна каша

З 6-8 місяців
Низький вміст цукру

Це готова каша з добірного переробленого рису, цінних 
компонентів коров'ячого молока, легкозасвоюваних рослин
них олій.

1 + із глюкозою й мальто- 
декстрином

2 + збагачена 13 вітамінами, 
залізом, кальцієм і йодом

3 + традиційна німецька рецеп
тура

4 + поживна

5 + без штучних барвників і кон
сервантів

6 + з екологічно чистих продуктів

Склад продукту: знежирене коров'яче молоко, борошно із 
твердих сортів пшениці, рослинні жири, цукор, крохмаль, бо
рошно з м'яких сортів пшениці, лактат кальцію, залізо (у вигляді 
дифосфату заліза), йод (у вигляді йодистого калію), вітаміни: ві
тамін А, вітамін 03, вітамін Е, вітамін К„ вітамін В,, вітамін В2, 
вітамін В6г, вітамін В12, вітамін С, ніацин, пантотенова кислота, 
фолієва кислота, біотин.

ЕЇШВЕЕР-.ЮСНиРТ-МІІ.СНВРЕІ 
Молочна каша з полуничним йогуртом

З 8 місяців
Без кристалічного цукру, без глютену

1 + ніжний смак йогурту й полуниці

2 + збагачена 13 вітамінами, 
залізом, кальцієм і йодом

3 + з легкозасвоюваними рослин
ними жирами

4 + підтримує нормальну флору 
кишечника

5 + з екологічно чистих продуктів

Склад продукту: знежирене коров'яче молоко, рисові 
пластівці, рослинні жири, крохмаль, глюкоза, фруктоза, маль- 
тодекстрин, сухий йогурт зі знежиреного молока, полуничний 
порошок, порошок червоного буряка, лактат кальцію, карбонат 
кальцію, вітамін С, натуральні ароматизатори, дифосфат заліза 
(III), вітамін Е пантотенат, вітамін В6, вітамін А, вітамін В2, вітамін 
В„ фолієва кислота, йодат калію, вітамін К, біотин, вітамін D3.
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HUMANA VITAL MOLKE-KUR 
Лікувальна сироватка 

HUMANA VITAL MOLKE-KUR 
Лікувальна сироватка ванільно-бананова

Із пребіотиками

Вагітні жінки й молоді мами прагнуть поліпшити своє 
здоров'я та самопочуття. Humana Vital Molke-Kur — лікувальна 
сироватка, спеціально розроблена для задоволення потреби 
в поживних речовинах для вагітних жінок, молодих мам і всіх, 
хто стежить за своїм здоров'ям, а також в разі необхідності 
корекції зайвої ваги. Це низькокалорійний продукт на основі 
сироватки, багатої на незамінні амінокислоти, мінеральні ре
човини й мікроелементи для щоденного вживання. Humana 
Vital Molke-Kur збагачена кальцієм, крім того, це харчування 
відрізняється низьким вмістом жиру.

HUMANA STILL TEE 
Чай для підвищення лактації

Для жінок, які годують грудьми

Humana Still Tee містить збалансовану суміш трав і фрук
тів, що створюють при розчиненні неповторно смачний напій, 
який допомагає задовольнити зростаючу потребу в рідині, 
сприяє збільшенню кількості молока в грудях й поліпшує са
мопочуття матерів.

Спосіб приготування: 100 мл окропу налийте в чашку. До
дайте одну повну ч. ложку чаю (4,5 г) і розмішайте. Нехай напій 
трохи охолоне. Вживайте за температури 37 °С. 100 г відпові
дають приблизно 40 порціям. Зберігати в холодному й сухому 
місці.

1 + містить сироваткові білки

2 + збагачена кальцієм

3 + збалансований комплекс міне
ральних речовин

4 + містить незамінні амінокис
лоти

5 + низька калорійність — лише 
34 ккал на 100 мл

6 + низький вміст жиру — лише 
0,2 г в одній порції

7 + містить пребіотики: молоч
ний цукор, інулін, фруктолігоса- 
хариди

8 + ніжний смак

І + з  вітаміном С

2 + без барвників

3 + без консервантів

4 + без штучних ароматизаторів
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1 + містить натуральний вугле
вод лактозу

2 + без барвників

3 + без консервантів

4 + без штучних ароматизаторів

[=| 1'н&рфдиєн/іюь

Морква, бруква — 70 г, кар
топля — 50 г, горох, квасо
ля — 10-12 г, вода — 1л, 
гриби — 3-4 г, масло 
вершкове, сіль.

HUMANA FENCHELTEE MIT KIIMMEL 
Чай з фенхелем і кмином

Із другого тижня життя

Humana Fenchel Tee mit Kümmel — це смачний і корисний на
пій для немовлят і старших дітей. Фенхель широко відомий завдя
ки вітрогінним властивостям (зменшує небажане газоутворення 
і дискомфорт у кишечнику), хорошому вгамовуванню спраги. 
Містить лише природний вуглевод лактозу, котра має біфідоген- 
ні властивості, сприяє зростанню корисної флори в кишечни
ку і забезпечує м'яке випорожнення. Fenchel Tee mit Kümmel 
виготовлено з високоякісних добірних плодів фенхеля і кмину.

Зверніть увагу: не рекомендований для людей, що стражда
ють на непереносність лактози.

Спосіб приготування: 100 мл окропу налийте у пляшечку, 
а для старших малюків — у чашку. Додайте одну повну ч. лож
ку чаю (3,75 г) і перемішайте. Напій трохи охолодіть і вживайте 
за температури 37 °С.

Не додавайте цукор! Посуд, використовуваний для дітей, 
необхідно стерилізувати!

100 г відповідають приблизно 50 порціям. Зберігайте в хо
лодному і сухому місці.

ДОДАТОК № 7 

РЕЦЕПТИ СТРАВ ДЛЯ ДІТЕЙ 

У ВІЦІ ДО 2 РОКІВ

ВІДВАРИ, БУЛЬЙОНИ, СУПИ 

Овочевий відвар

Овочі ретельно вимийте щіткою, очистіть, наріжте велики
ми шматками, залийте холодною водою й варіть 3 години під 
кришкою з таким розрахунком, щоб відвару залишилося 250- 
300 г. Овочі викиньте, а відвар підсоліть і ще раз прокип'ятіть. 
Масло додайте перед самою подачею його до столу. Відвар 
можна засипати манною крупою, домашньою локшиною, при
готувати на його основі борщ, кашу, соус.

Для дітей, старших 3 років, при варінні можна додати неба
гато сушених грибів.
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Міцний курячий бульйон

М'ясо (від стегна або лопатки) звільніть від жиру й кісток, 
наріжте дрібними шматочками, кістки розрубайте, залийте 
холодною водою. Коли закипить, зніміть піну, покладіть білі 
нарізані корінці, посоліть, дайте піні знову піднятися, зніміть 
її й опустіть курку. Поставте на сильний вогонь, щоб скоріше 
закипів, потім вогонь зменшіть й варіть 1,5-2 години, поки кур
ка не стане м'якою (виделка вільно входить у м'якоть ніжки). 
Курку вийміть і опустіть в холодну солону воду, щоб не потем
ніла. Бульйон процідіть через вологу серветку, знову поставте 
на вогонь, засипте манною крупою, домашньою локшиною або 
рисом і дайте покипіти хвилин 20.

Дітям, старшим року, можна до крупи додати мелене куряче 
м'ясо, дітям, старшим 2 років, — курку подати окремо з рисом 
і білим соусом. Перед варінням бульйону з курки можна зріза
ти купку (філейну частину) і приготувати ще й котлетки.

Кістки з м'ясом — 200 г, кур
ка молода невелика — 400 г, 
білий корінь — 50 г, 
сіль.

Бульйон з рисом

Зваріть бульйон, процідіть його. Рис переберіть, кілька 
разів промийте холодною водою, залийте окропом, дайте 
закипіти 1-2 рази, відкиньте на сито й промийте холодною 
водою. Після цього перекладіть в каструльку, залийте бульйо
ном (рідина повинна ледь покривати рис), накрийте каструлю 
кришкою й поставте на півгодини в духовку. Перед подачею 
до столу залийте рис прозорим бульйоном.

1hl/pe/Qbehhvto, і

М'ясо — 200 г, вода — 300 г, 
цибуля ріпчаста — 5 г, 
білий корінь — 10 г, мор
ква — 15 г, рис — 1,5 ч. 
ложки, сіль.

Пюре картопляне з грінками

Картоплю очистіть, наріжте, залийте водою, додайте туди 
ж нарізану цибулю-порей (і білу, і зелену частини) і варіть під 
кришкою півгодини. Гарячим протріть через волосяне сито, 
дайте знову закипіти, усипте відразу, увесь час помішуючи, 
манну крупу, дайте покипіти ще хвилин 10. Жовток розітріть із 
маслом, розведіть молоком і вилийте цю суміш у суп, увесь час 
помішуючи, щоб жовток не заварився. Подайте до столу з грі- 
ночками з нарізаної кубиками й підсушеної в духовці булки.

1hVpbQlebhbd’ і

Картопля — 2 шт., вода —
1 склянка, цибуля-порей —
15 г, крупа манна — 5 г, 
молоко — 0,25 склянки, яйце 
(жовток) — 1 шт., масло вер
шкове — 0,5 ч. ложки, 
булка біла, сіль.

Суп-крем з вівсянки із грінками 
або зеленим горошком

Крупу промийте в декількох водах, з вечора замочіть і варіть 
в тій самій воді на слабкому вогні без кришки хвилин 45. Улийте
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1 тръф емм»

Вівсяна крупа — 2 ст. ложки, 
вода — 1 склянка, моло
ко — 0,5 склянки, масло 
вершкове — 1 ч. ложки, 
молодий зелений горо
шок — 2 ст. ложки, яйце 
(жовток) — 1 шт., сіль.

[=| 1 Н/2/рЄ/С)І/ЄН/ІП/и,

Для бульйону: м'ясо (стег
но, лопатка) — 80-100 г, 
вода — 2 склянки, цибуля 
ріпчаста, цибуля-порей, пет
рушка, морква, бруква — 45 г, 
зелень петрушки, порею, сіль.

Для локшини: борошно 
пшеничне — 0,75 склянки, 
яйце (жовток) — 1 шт., масло 
вершкове — 0,5 ч. ложки, 
вода — 0,25 склянки, сіль.

Для фрикадельок: м'ясо —
70 г, булка черства — 10 г, 
цибуля ріпчаста — 7 г, 
яйце (білок) — 1 шт., 
вода, сіль.

молоко, доведіть до кипіння, процідіть, посоліть і знову про
грійте. У готовий суп покладіть масло, підсушені кубики білого 
хліба або відварений у підсоленій воді зелений горошок, за
правте жовтком, розтертим з маслом.

Суп з домашньою локшиною 
або фрикадельками

Бульйон. М'ясо з кістками очистіть від жиру та сухожиль, 
наріжте невеликими шматочками, кістки роздрібніть ретель
ніше, залийте холодною водою, поставте на середній вогонь 
і доведіть до кипіння під кришкою. Потім вогонь зменшіть до 
мінімуму, дайте піні зміцнитися й піднятися шапкою (стежте, 
щоб не розкипілася й не осіла на дно!), зніміть її столовою лож
кою (шумівку краще не використовувати, оскільки пластівці 
піни пройдуть крізь отвори й осядуть на дні каструлі). У чистий 
бульйон опустіть очищені й здрібнені корінці й, коли він заки
пить, накрийте каструлю кришкою та на слабкому вогні варіть 
2-2,5 години, додавши «букет» із зелені й корінь. Готовий бульйон 
процідіть крізь вологу серветку, посоліть, дайте закипіти й за
правте манною крупою або пюре з овочів, або протертим ва
реним м'ясом, або домашньою локшиною, або фрикадельками.

Домашня локшина. Борошно просійте на стіл, зробіть посе
редині поглиблення, покладіть туди жовток, шматочок масла 
завбільшки з лісовий горіх, улийте воду, додайте сіль, замісіть 
круте тісто й дайте йому постояти. Через годину розкотіть 
якомога тонше (до прозорості), перенесіть на решето й дай
те підсохнути. Потім наріжте довгими смужками, покладіть їх 
одна на іншу й нашаткуйте локшину. Коли вона підсохне, пе
рекладіть її в скляну банку й зберігайте під кришкою.

Фрикадельки до супу. Приготуйте фарш для котлет, тільки разом
з водою введіть збитий білок. Підготовлену масу викладіть на змо
чену водою дошку, обробіть на фрикадельки, скачайте їх кулькою 
(руки змазуйте білком), опустіть в суп і дайте покипіти 8-10 хвилин.

ее) Ім р ь д Ь с м п и ,

Картопля — 40 г, морква — 
15 г, молоко — 0,25 склянки, 
яйце (жовток) — 1 шт., 
масло вершкове —
0,5 ч. ложки, сіль.

Пюре овочеве

Картоплю й моркву вимийте щіткою, очистіть, відваріть до 
м'якості (картоплю — на парі, моркву — у дуже малій кількості 
води), протріть через волосяне сито, розбавте процідженим 
відваром моркви, гарячим молоком, добре збийте, посоліть. 
Жовток звареного вкруту яйця змішайте з маслом і покладіть 
в суп перед подачею його до столу.
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СТРАВИ З М'ЯСА, ПТИЦІ, РИБИ, ЯЄЦЬ

Котлети з телятини або курки

М'ясо очистіть від плівок і жиру, двічі пропустіть через 
м'ясорубку (другий раз — зі скибочкою черствої булки, ви
моченої в молоці), додайте сіль, холодне молоко, масло. Об
робіть котлети, обсмажте їх у розтопленому маслі й поставте 
на 5-10 хвилин у духовку.

Імрщ іемпи, [Ц

Телятина — 100 г, моло
ко — 2 ст. ложки, масло вер
шкове — 1 ч. ложка, булка 
черства, сіль.

М'ясо мелене

Відварене м'ясо без жиру й плівок пропустіть через 
м'ясорубку. У каструльці розпустіть 0,5 ч. ложки масла, обсма
жте в ньому спочатку шматочок цибулі, потім м'ясо, посипте 
його борошном, добре перемішайте, улийте небагато нежир
ного бульйону, посоліть і протушкуйте в духовці, закривши 
каструльку кришкою. Після цього протріть через волосяне 
сито й додайте інше масло.

Давайте з кашею, булкою (у вигляді бутерброда), додавайте 
в бульйон.

1 Н,ЪрьдЬСН;1П/Ь |е|

М'ясо відварене — 50 г, 
масло вершкове — 1 ч. 
ложка, цибуля ріпчаста — 5 г, 
борошно пшеничне — 3 г, 
бульйон, сіль.

Пудинг з м'яса, курки або риби
(для дітей, старших 10 місяців)

Філе й вимочену в молоці булку двічі пропустіть через 
м'ясорубку, протріть через волосяне сито, посоліть, розведіть 
молоком до густоти кашки, додайте жовток, збитий у міцну 
піну білок і обережно перемішайте. Викладіть масу в змазану 
маслом кружку, посипте сухарями й прикрийте промасленим 
кружечком паперу. Опустіть кружку в каструлю, наповнену ок
ропом до половини висоти кружки, накрийте каструлю криш
кою й поставте на плиту на 40-45 хвилин.

Подайте до картопляного пюре, поливши бульйоном.

ІмрьдЬеюіпи, Щ)

Філе — 50 г, булка суха ■ 
15 г, яйце — 1 шт., 
масло вершкове, 
сухарі мелені, сіль.

Тефтельки м'ясні або курячі

Приготуйте фарш, як для котлет, додайте в нього добре зби
тий білок, обробіть на кульки, покладіть на змазану маслом 
сковорідку, улийте небагато холодного бульйону, прикрийте 
промасленим папером і поставте в не дуже гарячу духовку на 
20-30 хвилин.

Подайте з картопляним або морквяним пюре.

1 ъгръдЬенньи, Д)

М'ясо — 70 г, яйце (білок) — 
1 шт., булка черства — 10 г, 
вода холодна, масло вершко
ве — 0,5 ч. ложки, сіль.
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Печінка терта

(В) IH;2/pbgi/ehto/to

Печінка яловича — 200 г, 
масло вершкове — 1 ч. ложка, 
цибуля ріпчаста — 15 г, 
борошно пшеничне, сіль.

Печінку вимочіть у проточній воді, щоб видалити кров, зніміть 
плівочку, наріжте кубиками, посоліть, присипте борошном. У кас
трулі розпустіть масло, дайте зарум'янитися, присмажте цибулю, 
потім печінку, швидко перевертаючи (не пересмажте!), протуш
куйте під кришкою в духовці (хвилин 5), остудіть, двічі пропустіть 
через м'ясорубку, потім протріть крізь волосяне сито. Це «печінко
ве борошно» можна додавати в каші, пюре, супи, розтерте з вер
шковим маслом можна намазувати на булку у вигляді паштету.

Яйця варені

[=1 1 нъръдьеьт/си

Яйце — 1 шт., молоко — 
ложка, масло вершкове ■ 
1 ч. ложка, сіль.

1 ст.

Некруто. Яйце ретельно помийте, опустіть у холодну воду 
й поступово доведіть воду до кипіння. Як тільки вода закипить, 
яйце вийміть і опустіть на кілька секунд у холодну воду.

«У мішечок». Яйце ретельно помийте, опустіть у холодну 
воду, дайте покипіти півхвилини й опустіть в холодну воду.

Вкруту. Яйце опустіть у холодну воду. Коли закипить, кас
трулю зніміть із вогню й поставте в тепле місце на 10 хвилин 
(не переваріть!).

Яєчня збита (омлет)

Яйце збийте виделкою, щоб білок і жовток добре переміша
лися, додайте молоко, посоліть. Розпустіть на сковороді масло, 
дайте йому закипіти, вилийте збите яйце й гарненько помішай
те, як тільки яєчня почне присмажуватися.

СТРАВИ З КАРТОПЛІ Й ОВОЧІВ

Пюре картопляне з жовтком

Картопля — 2-3 шт., мо- Картоплю вимийте й відваріть на парі або спечіть у духовці.
Потім очистіть, гарячою протріть крізь сито, залийте киплячим 

ло — 0,5 ч. ложки, молоком, підсоліть і добре збийте, щоб пюре вийшло пишним,
білим, без грудок. Масло розітріть із жовтком і введіть у пюре.

Пюре картопляне на бульйоні

Кістки вимийте, роздрібніть ретельніше, залийте холодною 
водою, дайте закипіти й зніміть піну, коли вона підніметь
ся шапкою. Покладіть «букет» із зелені й корінь (петрушки,
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моркви), сіль, дайте бульйону ще раз закипіти, зменшіть во
гонь і варіть під кришкою 2,5 години. Після цього бульйон 
процідіть через вологу серветку, залийте ним очищену 
й нарізану невеликими скибочками картоплю (вона повинна 
бути тільки покрита рідиною) і варіть під кришкою хвилин 25. 
Потім протріть крізь волосяне сито (через м'ясорубку не про
пускати!), улийте кипляче молоко, збийте, прогрійте до пари 
й додайте масло.

Пюре картопляне з меленим м'ясом
(для дітей, старших 10 місяців)

Зваріть нежирний курячий бульйон, процідіть його через 
вологу серветку й залийте ним очищену і крупно нарізану кар
топлю (вона повинна бути тільки покритою). Варіть під криш
кою 25-30 хвилин. Куряче м'ясо очистите від шкіри, плівок 
і сухожиль і пропустіть через м'ясорубку. Картоплю й куряче 
м'ясо протріть разом крізь волосяне сито, розведіть киплячим 
молоком, збийте, щоб не було грудок, прогрійте на плиті до 
пари, продовжуючи збивати, зніміть і додайте масло.

Котлети з картоплі або моркви
(для дітей, старших 10 місяців)

Картоплю очистіть, відваріть на парі, протріть через сито, 
додавши манну крупу, жовток, сіль, ретельно розмішайте, об
робіть на котлети, обваляйте їх у сухарях навпіл з борошном 
і присмажте на розпеченому маслі.

Пюре картопляно-шпинатове

Картоплю ретельно вимийте щіткою, залийте окропом, щоб 
вода тільки покрила картоплю, і відваріть під кришкою.

Шпинат переберіть, промийте, відкиньте на решето, потім 
перекладіть в каструлю, додайте цукор і гасіть у власному соку, 
не додаючи води.

Картоплю очистіть, гарячою протріть крізь сито (відвар, 
якщо його небагато, процідіть через марлю в пюре); туди ж 
протріть шпинат. Розбавте отриману масу киплячим молоком, 
приправте сіллю, поставте каструльку на край плити й ви
делкою збийте пюре до пишності, не даючи закипіти. Потім 
викладіть на тарілку й додайте масло. їсти тільки гарячим. 
Підігрівати не можна.

1 нгрьдЬенти, [Ц
Кістки яловичі «цукрові» — 
150-200 г, вода — 2 склян
ки, зелень і корінь — 30 г, 
картопля — 3 шт., моло
ко — 0,25 склянки, масло 
вершкове — 0,2 ч. ложки, 
сіль.

1мрьдіен/іпи, Ц|

Куряче м'ясо — 200 г, 
картопля — 200 г, молоко — 
0,25 склянки, масло вершко
ве — 0,5 ч. ложки, сіль.

І ИЪрьдЬеюЬьи, Ц)
Картопля (морква) — 200 г, 
манна крупа — 1 ч. ложка, 
яйце (жовток) —
1 шт., сіль.

Картопля — 2 шт., шпи
нат — 100 г, цукор — 0,5 ч. 
ложки, молоко —
0,5 склянки, сіль.
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Пюре зі шпинату можна класти в манну кашу, суп, подавати 
як гарнір до котлет, омлету. Замість шпинату можна взяти мо
лодий салат.

[==| 1 игрьдЬеьітл,

Овочі (морква, бруква, 
картопля, капуста) — 200 г, 
цукор — 0,75 ч. ложки, 
молоко — 0,5 склянки, масло 
вершкове — 0,5 ч. ложки, 
сіль.

Пюре овочеве

Овочі вимийте щіткою, очистіть, нашаткуйте (всі, крім кар
топлі) і тушкуйте під кришкою, додавши небагато води, щоб 
овочі тушкувалися парою у власному соку. Для прискорення 
тушкування додайте цукор. Картоплю вимийте щіткою, тонко 
обчистіть, швидко обмийте, наріжте великими шматками й до
дайте в овочі, коли вони будуть наполовину готові. Коли овочі 
розм'якшаться, протріть їх гарячими через волосяне сито, роз
ведіть гарячим молоком, посоліть, добре розмішайте, доведіть 
на плиті до пари й додайте масло.

[е=| І НЪръуЬеН/М/Со

Печінка яловича — 50 г, ци
буля ріпчаста — 5 г, картоп
ля — 150 г, морква — 100 г, 
масло вершкове — 0,5 ч. 
ложки, сіль.

[Щ 1 трьдЬєютси

Мізки телячі — 50-60 г, 
картопля — 150 г, капуста 
білокочанна — 100 г, моло
ко — 0,25 склянки, масло 
вершкове — 0,5 ч. ложки, 
сіль.

Пюре овочеве з печінкою
(для дітей, старших 10 місяців)

Свіжу печінку вимочіть у проточній воді, щоб видалити 
кров, зніміть плівку, наріжте поперек волокон, вирізуючи ка- 
нальці, і швидко обсмажте в розпеченому маслі в каструльці 
під кришкою. Після цього додайте небагато води або нежир
ного бульйону й поставте каструльку на 5-10 хвилин у духовку 
(можна додати ще тушкованої в маслі цибулі, а потім пропусти
ти через м'ясорубку).

Овочі відваріть на парі, очистіть і протріть крізь волосяне 
сито разом з печінкою. Потім розведіть гарячим бульйоном, 
посоліть, збийте, поставте на плиту й, збиваючи, доведіть до 
пари. Потім додайте масло.

Пюре овочеве з мізками
(для дітей, старших 10 місяців)

Мізки обмийте в холодній проточній воді, щоб видалити 
кров, опустіть у крутий, ледве підсолений окріп, варите під 
кришкою 10-15 хвилин, вийміть, швидко опустіть у холодну 
воду, очистіть від плівок, протріть разом з відвареними й ще 
гарячими овочами, розведіть гарячим молоком (або бульйо
ном), збийте на плиті до пари, щоб не було грудок, зніміть
з вогню й додайте вершкове масло.

304



Додатки

Пюре морквяне

Моркву очистіть, наріжте скибочками або нашаткуйте, на
лийте небагато гарячої води, додайте цукор, масло й протуш
куйте під кришкою до м'якості. Потім посоліть, улийте молоко, 
додайте розтерте з маслом борошно й, помішуючи, прогрійте. 
Подаючи до столу, полийте сметаною.

Пюре можна покласти на грінки. Хліб наріжте скибочками 
товщиною близько 1 см, а потім на шматочки трикутної форми. 
Яйця змішайте з молоком, сиропом, розчином солі. Шматочки 
хліба занурте в цю суміш і обсмажте на маслі.

Ihi/pbQleHsto/u, Ц]

Морква — 3 шт., борошно 
пшеничне — 1 ч. ложка, мас
ло вершкове — 4 ч. ложки, 
молоко — 0,5 склянки, 
сметана, розчин солі, 
сироп.

Пюре з гарбуза

Гарбуз очистіть від шкірки й насіння, наріжте невеликими 
кубиками й стушкуйте до м'якості в невеликій кількості води. 
Потім протріть у гарячому вигляді крізь сито, додайте гаряче 
кип'ячене молоко, посоліть, масу ретельно збийте й 2-3 хвили
ни прокип'ятіть. У готове пюре покладіть масло.

Гарбуз — 100 г, моло
ко — 0,25 склянки, масло 
вершкове — 0,5 ч. ложки, 
сіль.

Пюре зі шпинату із соусом

Шпинат переберіть, відкиньте коричневі частини, вимий
те в декількох водах, перекладіть у каструлю, додайте цу
кор, стушкуйте у власному соку. Коли шпинат розм'якшиться, 
протріть його крізь сито. Масло розтопіть, обсмажте в ньому 
борошно, додайте гаряче молоко, проваріть соус хвилин 20, 
улийте в протертий шпинат, підсоліть, поставте знову на плиту 
й дайте прогрітися до пари. У готове пюре покладіть масло.

Шпинат — 200 г, цукор — 
0,5 ч. ложки, масло вершко
ве — 0,5 ч. ложки, борошно 
пшеничне — 0,5 ст. ложки, 
молоко — 0,5 склянки, 
сіль.

СТРАВИ ІЗ КРУП

Каша манна 5 %-ва
(для дітей від 5 до 6 місяців)

Крупу просійте, усипте в киплячу підсолену воду й, помі
шуючи, варіть близько 20 хвилин. Потім додайте сире або до
ведене до пари, але не закип'ячене молоко, цукор, дайте раз 
закипіти й зніміть із вогню. Каша повинна бути ріденькою, щоб 
її можна було давати з пляшечки.

1 ьъръдЬеьпьи, і

Крупа манна — 2 ч. ложки, 
вода — 0,5 склянки, 
молоко — 0,5 склянки, 
цукор — 0,5 ч. ложки, 
сіль.
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и  1 н,ърь$ьен,ти,

Крупа манна — 1 ст. лож
ка, молоко — 1 склянка, 
вода — 0,25 склянки, цу
кор — 1ч. ложка, масло 
вершкове — 0,5 ч. 
ложки, сіль.

Каша манна 10 %-ва
(для дітей, старших 6 місяців)

Половину молока й підсолену воду з'єднайте, нагрійте до 
кипіння, усипте крупу й варіть близько 20 хвилин (поки не 
розбухне крупа), потім додайте інше гаряче молоко, доведіть 
до кипіння. Наприкінці варіння всипте цукор. У готову кашу по
кладіть масло й добре перемішайте.

[В] Інгредієнти,

Манна каша рідка; яблу
ко — 1 шт. (або сухофрук
ти — 30 г, або курага — 30 г, 
або ягоди свіжі — 50 г), 
цукор — 1 ст. ложка.

Каша манна із фруктовим пюре

Зваріть рідку манну кашу. Фрукти вимийте, стушкуйте з дуже 
невеликою кількістю води, протріть крізь сито, уваріть із цук
ром і ледве остигле пюре змішайте з кашею.

У манну кашу можна покласти терте яблуко, трохи підсолод
жене.

[В] Інгредієнти,

Крупа манна — 1 ст. лож
ка, молоко — 300 г, морк
ва — 1-2 шт., масло верш
кове — 1 ч. ложка, сироп, 
розчин солі.

[ = |  Інгредієнти,

Рис — 1,5 ст. ложки, 
вода — 1 склянка, молоко 
0,5 склянки, цукор — 1 ч. 
ложка, масло вершко
ве — 0,5 ч. ложки, сіль.

і  Інгредієнти,

Рис — 2 ст. ложки, яблу
ко — 1 шт., вода — 1 склян
ка, цукор — 1 ст. ложка, 
сіль.

Каша манна рожева

У кипляче молоко всипте просіяну манну крупу й варіть до 
готовності. Моркву очистіть, натріть на дрібній тертці, вичавте 
сік і улийте його в готову кашу, додайте сироп, розчин солі, 
масло, добре перемішайте й зніміть із вогню.

Каша рисова протерта

Рис переберіть, добре промийте, залийте окропом і варіть 
біля години, поки не стане зовсім м'яким. Потім гарячим про
тріть крізь дуже дрібне сито, розведіть гарячим молоком і, щоб 
не було грудочок, протріть ще раз. Додайте цукор, сіль, знову 
поставте на плиту й, помішуючи, дайте каші скипіти 2-3 рази, 
щоб загустіла. Після цього покладіть масло.

Каша рисова з яблуками

Рис переберіть, добре промийте, розваріть з очищеним 
і розрізаним на чотири частини яблуком. Коли рис буде гото
вий, додайте цукор, сіль, розмішайте й дайте закипіти ще раз.

Каша вівсяна протерта

Крупу кілька разів промийте холодною водою, залийте ок
ропом і варіть десь півтори години. Потім гарячою протріть 
крізь волосяне сито, розведіть гарячим молоком, протріть
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удруге, щоб не було грудок, підсоліть, додайте цукор і знову 
поставте на плиту, щоб каша загустіла. Перед подачею до столу 
покладіть масло.

Каша пшоняна на молоці

Крупу переберіть, кілька разів промийте теплою водою, 
перетираючи руками, поки вода не буде прозорою, залийте 
окропом, відцідіть, викладіть у киплячу воду й варіть на неве
ликому вогні 15 хвилин. Потім улийте гаряче молоко, сироп, 
розчин солі й, зрідка помішуючи, варіть ще хвилин 40. У готову 
кашу покладіть масло.

Пудинг рисовий протертий
(для дітей, старших 10 місяців)

Рис переберіть, підсушіть у духовці, залийте окропом і ва
ріть до м'якості (1 годину). Коли трохи охолоне, додайте цукор, 
масло, сіль, жовток, збитий у піну білок, обережно перемішай
те, викладіть у густо змазану маслом і обсипану сухарями фор
му, накрийте промасленим кружком паперу й поставте в ду
ховку на водяну лазню на 45 хвилин. Готовий пудинг протріть 
через волосяне сито, розведіть мигдалевим молоком або рід
ким чаєм.

Для дітей, старших 2 років, пудинг можна не протирати 
й дати із сиропом або киселем.

Молочна локшина

Скип'ятіть молоко з водою, усипте туди цукор, небагато солі, 
вермішель, покип'ятіть хвилин 10. Подаючи до столу, покладіть 
масло.

ЫъръдЬеить [5]

Крупа вівсяна — 2 ст. ложки, 
вода — 1 склянка, молоко — 
0,5 склянки, цукор — 0,5 ч. 
ложки, масло вершко
ве — 0,5 ч. ложки, сіль.

1 юърьуЬеити, [=]

Пшоно — 2 а. ложки, 
вода — 100 г, молоко — 150 г, 
розчин солі — 1 ч. ложка, 
сироп — 2 ч. ложки, масло 
вершкове — 2 ч. ложки.

Рис — 4 ст. ложки, 
вода — 1,5 склянки, цу
кор — 2 ст. ложки, масло 
вершкове — 2 ч. ложки, 
яйце — 1 шт., сіль.

Інгредієнти, [Ц

Молоко — 150 г, вода — 
100 г, вермішель — 20 г, 
цукор — 1 ч. ложка, масло 
вершкове — 1 ч. ложка, 
сіль.

Котлети з крупи

Зваріть круту кашу на воді. Протріть її гарячою через сито 
або пропустіть через м'ясорубку, додайте жовток, сіль, бо
рошно, розітріть гарненько, викладіть на посилану борошном 
дошку, обробіть на котлети, обваляйте їх у просіяних сухарях 
і присмажте в розпеченому маслі.

Ці котлети можна давати дітям, старших 10 місяців, при на
явності зубів.

1 трьдЬеьпьси Ц)

Крупа — 2 ст. ложки, яйце 
(жовток) — 0,5 шт., борош
но пшеничне —
1 ч. ложка, сіль.
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СОУСИ

і  1н/ьрьдієн/т си

Яблуко (велике) — 1 шт., 
цукор — 1 ч. ложка, кро
хмаль — 0,5 ч. ложки, 
вода— 4 ст. ложки.

Соус яблучний

Яблуко вимийте, цілим спечіть, протріть крізь сито, додайте 
цукру. Крохмаль розведіть водою, добре розмішайте з яблуч
ним пюре й, помішуючи, проваріть на невеликому вогні. 

Подайте до пудингу, каші.

[£) 1 Соус сливовий

Сливи — 90 г, цукор — 2 ч. 
ложки, крохмаль — 0,5 ч. 
ложки, вода — 1,5 ст. 
ложки.

Сливи вимийте, видаліть кісточки, покладіть у каструлю, до
дайте води й потихеньку тушкуйте до м'якості. Отриману масу 
протріть крізь сито, додайте цукор, розведений водою кро
хмаль і доведіть до кипіння, увесь час помішуючи.

ВИРОБИ З ТІСТА

Сухарики прості

Булку очистіть від скоринки, наріжте тонкими скибочками, 
злегка посипте цукровою пудрою й поставте в духовку.

Сухарики бісквітні

[=| Іні/рвдЬсн/імси

Яйця — 5 шт., цукор —
0,5 склянки, борошно пше
ничне — 5 ч. ложок, кро
хмаль — 5 ч. ложок.

Жовтки розітріть із цукром до побіління й зникнення кру
пинок, додайте тричі просіяні крізь сито борошно й крохмаль, 
збиті білки. Отриману масу викладіть в змазану маслом фор
му й поставте в сильно нагріту духовку на 40-45 хвилин. Коли 
бісквіт охолоне, наріжте його скибочками, підсушіть у духовці 
й зберігайте в скляній банці із кришкою, що загвинчується. Да
вайте до молока.

Сухарики здобні

Дріжджі розчиніть в 0,5 склянки теплуватого молока. 
Третину борошна просійте в каструльку, з'єднайте з роз
веденими дріжджами, усипте 1. ст. ложку цукру, розмішай
те й поставте в тепле місце. Коли тісто підніметься, улийте
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інше молоко, додайте розтерте з іншим цукром масло, інше 
борошно, жовток, сіль на кінчику ножа й гарненько збийте 
отриману масу, щоб відставала від рук. Через 1-1,5 годи
ни, коли тісто знову підніметься, викладіть його на дош
ку й розділіть на три частини, сформуйте з них батончики, 
перекладіть їх на змазаний маслом лист, дайте піднятися 
приблизно протягом півгодини й спечіть у гарячій духов
ці до ясно-жовтого кольору. Готові батончики вийміть, 
викладіть на сито, щоб охолонули, наріжте гострим ножем 
на косі скибочки, поставте в духовку підсушитися. Збері
гайте в скляній банці із кришкою, що загвинчується, або 
бляшаній коробці.

ІНгредІЄНти, [ее|

Борошно — 2 склянки, 
дріжджі — 10 г, моло
ко — 0,75 склянки, цу
кор — 3 ст. ложки, масло 
вершкове — 1,5 ст. 
ложки, яйце (жовток) — 
1 шт., сіль.

Пудинг із бісквітного борошна

Печиво натріть на дрібній тертці або пропустіть через 
м'ясорубку, розведіть водою, додайте масло, розтерте із 
цукром і жовтком, добре перемішайте, уведіть збитий у міц
ну піну білок і викладіть цю масу в змазану маслом і поси
лану бісквітним борошном формочку або кружку, накрийте 
промасленим кружком паперу. Поставте на водяну лазню 
й витримайте на ній біля години. Потім двічі протріть крізь 
сито й розведіть рідким чаєм (для дітей у віці 10-12 міся
ців) або не протирайте, а подайте з підливою із сиропу або 
киселю.

Інгредієнти, [3]

Печиво галетне (типу 
«Марія») — 80 г, вода —
1 склянка, цукор — 4 ч. лож
ки, масло вершкове — 2 ч. 
ложки, яйце — 1 шт.

СОЛОДКІ СТРАВИ

Пюре з абрикосів

Абрикоси або курагу вимийте, залийте водою й відваріть 
до м'якості. Потім протріть через сито, змішайте із цукром 
і доведіть до кипіння.

Пюре із сухофруктів

Сухофрукти добре промийте, залийте холодною водою. 
Наступного дня стушкуйте в цій же воді й протріте гарячими 
через дуже густе сито. Зваріть сироп, процідіть його через 
марлю, додайте лимонний сік, з'єднайте з пюре й збийте ви
делкою.

Інгредієнти, [Ц ]

Абрикоси — 50 г (або кура
га — 25 г), вода — 1 склян
ка, цукор — 1 ч. ложка.

Інгредієнти, Д )

Сухофрукти — 40 г, вода — 
0,5 склянки, цукор — 1 ст. 
ложка, вода — 0,5 склянки, 
лимонний сік — 0,5 ч. 
ложки.
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[ = 1  ІН/ьрьді/ЄН/йьь

Печиво галетне — 2 шт., 
вода — 0,5 склянки, цу
кор — 1 ст. ложка, яблу
ко — 1 шт. (або курага, або 
сушені яблука — 20 г).

Мус із бісквітного борошна з яблуками

Печиво підсушіть у духовці, стовчіть у ступці, просійте через 
сито, залийте гарячим сиропом і накрийте кришкою, щоб бо
рошно набрякло. Яблуко очистіть, натріть на тертці, змішайте
з набряклим борошном і збийте.

Замість яблучного пюре можна приготувати пюре з кура
ги або сухих антонівських яблук. Сухофрукти добре вимити, 
на 3 години залити холодною водою, у ній же відварити до 
м'якості, потім протерти.

НАПОЇ

|==1 1 И/ърьдЬенти,

Шипшина — 1 ч. ложка, 
вода — 1 склянка.

Відвар шипшини

Шипшину очистіть від зерняток і ворсинок, заваріть окро
пом і під кришкою прокип'ятіть 10 хвилин. Потім дайте насто
ятися протягом 3 годин, процідіть крізь марлю. Отриманий 
відвар можна давати із цукром (бажано підкислити лимонним 
або журавлинним соком) або додавати в соки, киселі, компоти 
для їхньої вітамінізації.

[=| ІН/грьдЬєьти,

Чорниця сушена — 1 ст. 
ложка, вода — 1,5 склянки, 
цукор — 1 ст. ложка, кро
хмаль — 1 ч. ложка.

Кисіль із сушеної чорниці

Чорницю переберіть, обмийте в ситі холодною водою, за
лийте окропом і варіть приблизно півгодини, поки ягоди не 
стануть м'якими, потім відкиньте на сито, процідіть (ягоди не 
протирайте, а 2-3 рази облийте процідженим відваром і ви
киньте). Частину відвару остудіть, перемішайте із крохмалем, 
інший, додавши цукор, доведіть до кипіння, відставте й, помі
шуючи, улийте в нього розведений крохмаль. Потім знову по
ставте на плиту й, коли кисіль закипить, зніміть його із плити, 
вилийте в порцеляновий посуд.

ФРУКТОВІ Й ОВОЧЕВІ СОКИ

Сік зі свіжих яблук

Свіже яблуко без плям і вад вимийте, залийте окропом, на
тріть на тертці. Отримане пюре покладіть у складену марлю
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й вичавте сік за допомогою ложки. Перелийте його в склянку 
або чашку й прикрийте кришкою.

Цукор злегка змочіть водою, зваріть сироп і, коли він охо
лоне, з'єднайте із соком.

Імрьдіен/Иьи, Ц|

Яблуко — 1 шт., цукор ■
1,5 ч. ложки, вода.

Сік із чорної смородини

Спілі цілі ягоди вимийте кип'яченою водою, залийте окро
пом у друшляку, висипте в складену вдвічі марлю й, надавлю
ючи ложкою, вичавте сік. Цукор змочіть водою, зваріть сироп 
(доведіть до кипіння). Коли сироп охолоне, змішайте його із 
соком у співвідношенні 1:2.

Чорна смородина — 50 г, 
цукор — 2 ч. ложки, 
вода.

Сік зі свіжої суниці 
або малини

Зовсім спілі й дуже свіжі ягоди переберіть, вимийте 
кип'яченою водою, обережно розімніть, щоб не роздавити зер
няток, і вичавте сік через марлю вперекрутку. Зваріть сироп, 
процідіть його через марлю й змішайте з рівною кількістю соку.

З 100 г ягід виходить 50 г соку.

ІтрьдЬентси Ц)

Суниця (малина) — 100 г, 
цукор — 1ст. ложка, 
вода — 1 ст. ложка.

Сік із апельсина
або лимона Імрьдьєьти,

Вичавте сік, як вказувалося вище, і змішайте із сиропом.
З 1 апельсина виходить 40-50 г соку, з 1 лимона — 30 г. ЦУК0Р — 1 ст* Л£>жка,

вода — 1 ст. ложка.

Сік із мандарина

Мандарин вимийте, залийте окропом, очистіть, розділіть на 
часточки, вийміть зернятка й вичавте сік через марлю, надав
люючи на неї ложкою.

З 1 мандарина виходить 25-30 г соку.

Сік із винограду

Виноград переберіть, вимийте кип'яченою водою, розріжте, 
вийміть кісточки, розімніть ложкою, вичавте через марлю сік 
і процідіть його.

Зі 100 г винограду виходить 50 г соку.
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Сік із помідорів

Спілий, без вад помідор вимийте, залийте окропом, розріж
те на чотири частини, розімніть і вичавте сік. Його можна та
кож додавати в інші соки.

СІК із молодої 
моркви каротель

Моркву вимийте щіткою, залийте окропом, натріть на тер
тці, вичавте через марлю сік. Його можна пити натуральним, 
підсолодити або додати в інші соки.

Зі 100 г моркви виходить 50 г соку.

Сік із салату

Салат кочанний переберіть, відріжте грубі частини, кіль
ка разів промийте кип'яченою водою, покладіть на сито, щоб 
стекла вода, перенесіть на облиту окропом дрібну тарілку 
й порубайте ножем. Вичавте сік через марлю.

Зі 100 г салату виходить 50 г соку. Його можна додавати до 
інших соків (морквяного, журавлиного) у співвідношенні 1:9.

Змішані соки

Морквяний (виноградний) сік змішайте з лимонним (помі
дорним) і сиропом у співвідношенні 4:2:3.

Можна змішати суничний сік із морквяним, відвар шипши
ни — з морквяним і журавлиним і т. п.
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ДОДАТОК № 8 
ТАБЛИЦІ

Середні строки й можливі межі розвитку моторних навичок 
у дітей першого року життя

Рух Середній вік опанування Можливі

Посмішка 5 тиж. 3-8  тиж.

Гуління 7 тиж. 4-11 тиж.

Тримання голівки 2 міс. 1 1/2-3 міс.

Спрямовані рухи ручок 4 міс. 2 1 /2-3 міс.

Перекидання 5 міс. 3 1 /2-6 1/2 міс.

Сидіння 6 міс. 5,5-8 міс.

Повзання 7 міс. 5 -9  міс.

Довільне хапання 8 міс. 6 -10 міс.

Уставання 9 міс. 6-11 міс.

Кроки з підтримкою 10 1/2 міс. 6 1/2-12 1/2 міс.

Самостійне стояння 10 1/2 міс. 8-13 міс.

Самостійне ходіння 11 1/2 міс. 9 -14 міс.
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Голосові реакції й послідовність розвитку мовлення у здорових дітей

Вік Голосові реакції й розвиток мовлення

1 1/2 міс. Гуління: а-аа, е-еі тощо

2-3 міс. В, ш-и, з, еи й тощо

4 міс. Сопілка: аль-ле-е-ли-аси-аи й т. п.

7-8 1/2 міс. Белькіт: вимовляє склади (6и-ба; да-та тощо)

8 1/2-9 1/2 міс. Модульований белькіт: повторює склади з різноманітними інтонаціями.

Слова: ма-ма, па-па, ба-ба, дя-дя, ам-ам (їсти) тощо. Звуконаслідування: ав-ав (со-
9 1/2-18 міс. бака), так (годинник), му-му (корова) тощо.

Усі іменники вживаються в називному відмінку, в однині

18 20 міс Спроба зв'язати два слова у фразу: (мамо, дай!). Засвоюється наказовий спосіб 
дієслів (іди-іди!, дай-дай!)

20-22 міс. З'являються форми множини.

20 24 міс Словник доходить до 300 слів. Іменники —  63%, дієслова —  23%, інші частини 
мови —  14%. Сполучників немає. 3 18 до 24 місяців: перший період запитань: «Що це?»
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Природна потреба уві сні в дітей різного віку

Вік Тривалість сну в годинах
0-2 міс. 19 годин
3-5 міс. 17 годин
6-8 міс. 15 годин
9-12 міс. 13 годин
2-3 роки 12,5 годин

Динаміка росту після народження

Вік Ріст (збільшення)
Немовля 46-56 см
1-3 міс. + 3 см або 9 см за квартал
4-6 міс. + 2,5 см або 7,5 см за квартал
7-9 міс. + 1,5-2 см або 4,5-6 см за квартал
10-12 міс. + 1 см або 3 см за квартал

Динаміка збільшення маси тіла після народження

Маса (грам)Вік
1 міс. 600
2 міс. 850
3 міс. 800
4 міс. 750
5 міс. 700
6 міс. 650
7 міс. 600
8 міс. 550
9 міс. 500
10 міс. 450
11 міс. 400
12 міс. 400
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Національний календар профілактичних щеплень

1-а 2-а 3-я 1-а 2-а 3-я

Паротит 12-15
міс. 6 років

Кір 12-15
міс. 6 років

Краснуха 12-15
міс. 6 років

Правець 3 міс. 4 міс. 5 міс. 18 міс. 6 років 11 років

Поліомієліт 3 міс. 4 міс. 5 міс. 18 міс. 6 років 11 років

Коклюш 3 міс. 4 міс. 5 міс. 18 міс.

Дифтерія 3 міс. 

3 міс.

4 міс. 5 міс. 18 міс. 6 років 11 років

Гепатит В або перші 
12 годин 

життя

Немовля

4 або 
3 місяці

5 або 
4 місяці

Туберкульоз там на 
3-й день 7 років 14 років
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Перелік протипоказань до проведення щеплень

Вакцина П ротипоказання

Тяжкі ускладнення від попередньої вакцини —  наприклад, алергія на будь-
Всі вакцини й який компонент вакцини.
антитоксини Прогресуючі захворювання нервової системи, гідроцефалія, епілепсія тощо.

Анемія при рівні гемоглобіну нижче 80 г/л.

Всі живі вакцини Вроджені імунодефіцити, гемобластози і злоякісні новоутворення. СНІД.

БЦЖ При масі менше 2000 г, недоношеності II ст. (маса 1500-1999 г) прищеплюють
після 1 місяця життя при III ст. (1000-1499 г) після 2-х місяців.

АКДС Судоми в анамнезі (замість АКДС уводять АДС або АДС-М.

Кір, паротит, Алергійні реакції на аміноглікозиди (антибіотики); анафілактичні реакції
краснуха на яєчний білок.







завжди з дитиною

У ФІРМОВОМУ МАГАЗИНІ НА ВАШУ ДИТИНУ ЧЕКАЮТЬ

БАГАТО ДОБРИХ ІГРАШОК

Завітайте за адресою у м. Харкові:

м. Харків, вул. Пушкінська, 31, тел.: 715-79-39 
пр-т Тракторобудівників, 59/56, ТРК Україна, тел.: (057) 766-60-17

www.chicco.com.ua

Усі іграшки, фото яких розміщено у цій книжці і позначено синьою 
зірочкою, ви можете придбати у фірмовому магазині СНІССО.

ОДЯГ ТА БІЛИЗНА ДЛЯ ДЕЛІКАТНОГО ПЕРІОДУ, 
В ЯКОМУ ВИ ВИГЛЯДАТИМЕТЕ НА ВСІ 100%

Усі товари, фото яких розміщено у цій книжці і позначено червоною зірочкою, 
ви можете придбати у фірмовому магазині «Модна мама» за адресою:

м. Харків, провул. Короленко,16, ст. м. «Радянська» тел.: (057) 714-97-37
пр-т Тракторобудівників, 59 /56, ТРК Україна (фірмова секція у магазині СНІССО),

тел.: (057) 766-60-17
м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, МОСТ-сіті центр, тел.: (056) 790-30-77

www.modnayamama.com.ua

Усі товари, фото яких розміщено у цій книжці і позначено зеленою зірочкою, 
ви можете придбати у фірмовому магазині «Мамин дом» за адресою:

м. Харків, вул. Пушкінська, 31, тел.: (057) 714-36-98

www.mamindom.ua

http://www.chicco.com.ua
http://www.modnayamama.com.ua
http://www.mamindom.ua


Книги видавництва «ТОРСІНГ ПЛЮС» можна придбати

1. Автономна Республіка Крим
м. Сімферополь, ПП Синиця: вул. Проїздна, 13; 
тел. 25-32-75, 050-190-84-40

2. Вінницька область
м. Вінниця, ПП Беньямінов В. О.; тел. 067-779-48-64 
Мосендз М. ФОП тел. 063-108-71 -26

3. Волинська область
м. Луцьк, магазин «Знання»: пр-т Волі, 41; тел. 4-23-98 
м. Луцьк, магазин «Дім книги»: вул. Конякіна, 37а; 
тел. 71-66-97

4. Дніпропетровська область
м. Кривий Ріг, МЧП «Дар»: вул. Тухачевського, 75; 
тел. 66-41-88
м. Дніпропетровськ, ПП Кисельова Ю. В.: пр-т Кірова, 84, 
тел. 743-18-88
м. Дніпродзержинськ, магазин «Книги»: вул. Шепетова, 4, 
тел. 53-50-87

5. Донецька область
м. Донецьк, книжковий ринок «Маяк» 
м. Маріуполь, торгівельна мережа «Наталі» магазин 
«1000 мелочей»: 
пр-т Леніна, 102; тел. 41 -26-94

6. Житомирська область
м. Житомир, магазин «Світ книг»: вул. Київська, 17/1 ; 
тел. 47-27-52

7. Закарпатська область
м. Ужгород, магазин «Абетка +»: вул. Грушевського, 61/27; 
тел. 66-41-13
м. Ужгород, магазин «Абетка»: вул. Волошина, 26 
м. Ужгород, ПП Станинець: вул. Українська, 16; 
тел. 050-921-12-27

8. Запорізька область
м. Запоріжжя, «Константа-И» ЛТД: пр-т Леніна, 142; 
тел.62-50-70
м. Запоріжжя, ПП Кіріченко, магазин «Учебная книга»: 
вул. Українська, 143; тел. 70-08-39 
м. Мелітополь, магазин «Глобус»: пр-т Б. Хмельницького, 
22; тел. 42-42-13

9. Івано-Франківська область
м. Івано-Франківськ, ПП Федорів, магазин «Підручники 
і посібники»: вул. Міцкевича, 12а; тел. 77-76-60 
м. Івано-Франківськ, магазин «Школяр»: 
вул. Незалежності, 29; тел. 53-73-45

10. Київська область
м. Київ, книжковий ринок «Петрівка»
м. Київ, магазин «Книгарня»: пр-т Гагарина, 13;
тел. 292-22-41

11. Кіровоградська область
Торговий дім «Шкільний всесвіт», вул. Поповича, 7в; 
тел. 34-86-75

12. Луганська область
м. Луганськ, ТОВ «Глобус-книга»: вул. Радянська, 58; 
тел.53-62-30
м. Луганськ, «Учебная книга»: вул. 3-тя Донецька, 6; 
тел.53-34-51

13. Львівська область
м. Львів, TOB OKCAPT: тел. м. 050-371-53-17, тел. 45-02-85 
м. Дрогобич, ПП Яворський: вул. Тураша, 28; 
тел. (03244) 5-72-33,
067-37-45-577

14. Миколаївська область
м. Миколаїв, магазин «Книги»: пр-т Жовтневий, 338, 
тел.25-70-55
м. Миколаїв, магазин «Книголюб»: пр-т Мира, 3; 
тел. 56-72-65
м. Миколаїв, ПП Чумаченко М. П.; тел. 59-25-25

15. Одеська область
м. Одеса, СПД Загородній С. В.; тел. (048) 719-79-47 
м. Одеса, ПП Седлачек А. В.; тел. 050-58-48-790

16. Полтавська область
м. Полтава, книжковий магазин: вул. Артема, 16; 
тел. 56-02-04
м. Кременчуг, магазин «Роксолана»: вул. Перемоги, 26; 
тел.3-20-64

17. Рівненська область
м. Рівне, «Рівнекнига»: вул. Островського, 16; 
тел. 24-00-601
м. Рівне, ПП Леончик; тел. 097-533-44-53

18. Сумська область
м. Суми, «Книголюб»: вул. Козацький Вал, 2; 
тел.22-30-63, 21-07-35

19. Тернопільська область
м. Тернопіль, ПП Домарецький; 
тел. (0352) 43-42-72, 25-16-00

20. Харківська область
м. Харків, магазин BOOKS: вул. Сумська, 51; 
тел. 140-470, 140-471
м. Харків, торгівельний майданчик «Райский уголок»: 
р. 4, м. 8; р. 7, м. 10
м. Харків, магазин «Знак»: пр-т Леніна, 17; тел. 757-83-79

21. Херсонська область
м. Херсон, ПФ «Гувернер»: магазин «Троянда»; 
тел. 26-22-10
м. Херсон, магазин «Книжковий ряд»; тел. (0552) 246-423, 
221-456

22. Хмельницька область
м. Хмельницький, ПП Боднарчук; тел. 098-45-04-321 
м. Хмельницький, «КС»: вул. Подольська, 25; тел. 65-60-73

23. Черкаська область
м. Черкаси, магазин «Будинок книги»: вул. Енгельса, 49; 
тел.32-01-97
м. Черкаси, магазин «Світоч»: вул. Б. Вишневецького, 38; 
тел. 32-92-78
м. Сміла, ГТП «Світоч»: вул. Щорса, 10; тел. 4-23-39

24. Чернівецька область
м. Чернівці, ПП Хрусцель О. I.: тел. 050-919-08-58

25. Чернігівська область
м. Чернігів, магазин «Підручники і посібники»: 
вул. Воровського, 29, тел. 61 40-21, 67-83-14
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61057, м. Харків, вул. Сумська, 13.

Тел./факс (057) 717-10-26, тел. 719-98-73.
E-mail: opt@torsing.kh.ua

Книга — поштою: 61057, м. Харків, а/с «Книжкова л іга»
Тел.: (057) 719-98-80,

0-800-50-10-26 (безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів У к р а їн и )  

Інтернет-магазин: www.torsing.com.ua

Віддруковано у ПРАТ «Харківська книжкова фабрика "Гл об ус"»  
6101 2, м. Харків, вул. Енгельса, 1 1 

Свідоцтво ДК №  3985 від 22.02.201 1 
www.globus-book.com

mailto:opt@torsing.kh.ua
http://www.torsing.com.ua
http://www.globus-book.com



