Вас вітають друзі з вулиці Сезам
Дорогі батьки, ми - команда освітян, які зібрались разом, щоб підтримати
і допомогти українським родинам з дітьми в цей нелегкий час. Важливо
пам’ятати, що ви не самотні. Цілий світ знає про ситуацію, що склалась і
багато людей та організацій готові вас підтримати та допомогти.
Ми працюємо, аби запропонувати вам і вашим дітям шляхи подолання
стресу і допомогти навчитись розуміти і приймати непрості ситуації,
в яких ви опинились. Наші пухнасті та доброзичливі ляльки можуть не
лише допомогти краще спілкуватись з вашими дітьми, і дещо полегшити
найскладніші розмови, але також слугують чудовим навчальним
джерелом для підтримки і продовження освіти ваших дітей.
Давайте знайомитись!
В цій збірці матеріалів ви знайдете:
• Як утішити та заспокоїти — стаття для дорослих
• Мене звати… — сторінка для друку з завданням
для дітей

• Дивіться, Грайтеся, Займайтеся:
Пісенька Привіт — відео для дітей
Елмо знаходить нового друга — відео для сім’ї
Хвилинка з Мей: Турбота про себе — відео для дорослих
Друзі Елмо в дитсадку — гра для сім’ї

Увага! Пріоритетом кожної родини є безпека та спокій. Це - навчальні матеріали, тому цілком
природньо, якщо в першу чергу ви зосередитесь на тому, щоб ви і ваші діти почували себе
затишно і спокійно. Якщо ви все ще почуваєтесь в стресі, зробіть перерву і продовжіть роботу з
цими матеріалами згодом за більш комфортних умов.
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Як утішити та заспокоїти
В тяжкі часи та в стресових ситуаціях діти можуть відчувати ніби їхній світ перевернувся
догори ногами. Ви, як дбайлива доросла людина, можете допомогти дітям заспокоїтися.
Для початку зосередьтесь на тому, щоб самому фізично заспокоїтись.
Допомогти в цьому можуть наступні прийоми:

• Зробіть глибокий вдих. Вдихайте носом, а видихайте ротом, повільно,
три-п’ять разів.

• Порахуйте до п’яти. Рахування може допомогти не лише вам, а й дітям

•

перенести фокус уваги зі стресової ситуації чи панічної атаки на поточний
момент. Повільно рахуйте разом.
Напружтесь і розслабтесь. Заохочуйте дітей навмисно напружувати й
розслабляти різні частини тіла. Стоячи рівно, вони можуть піднімати плечі
вгору-вниз декілька разів.

Як можна допомогти відновити душевну рівновагу
Дуже важливо говорити з дітьми про почуття. Поясніть дітям, що мати багато різних почуттів
– це нормально, і що вони завжди можуть поговорити про свої думки та почуття з кимось
з батьків або з іншою дорослою людиною, якій вони довіряють. Якщо ви скажете їм: “Ти
знаєш, я також іноді боюсь і переживаю ...” і розкажете що вам допомагає заспокоїтись, це
може допомогти їм відчути, що їх розуміють, і запевнить, що вони не самотні.

Дотримуйтесь звиклої манери поведінки
Звичні речі заспокоюють! Будь-яка щоденна справа, яку дитина робила у мирному та
спокійному житті (прочитати/послухати улюблену казку чи колискову), може заспокоїти
дитину та надати відчуття контролю над ситуацією.

Виховуйте у дітей впевненість в собі
Невизначеність може спричинити відчуття невпевненості в собі. Впевненість будь-якої
людини має коріння з підтримки сім”ї. Кожній людині, особливо дитині, потрібно знати,
що ї ї люблять, оберігають, пишаються і приймають такою, яка вона є. Найкраще почати
з позитивних висловлюваннь, які підбадьорять і запевнять дитину в її унікальності та
спроможності якісно розвиватись. Ось що можна сказати дитині:
Я тебе дуже люблю, бо ти для мене найкраща
в світі дитина.
Я тобою дуже пишаюсь.
Не хвилюйся, у тебе все вийде! Мама поруч.
В тебе дуже добре серце і мені дуже
приємно дивитись як гарно ти ставишся
до інших.

А хто мамина радість? А хто/татове/
бабусине/дідусеве щастя?
Не хвилюйся, сьогодні не вдалось, то завтра
обов’язково вдасться. Спробуй ще раз.
Я тобі дуже дякую за допомогу. Мені дуже
приємно.
Мама/тато завжди з тобою.
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Мене звати...
Навіть якщо великі зміни зазвичай є незручні та стресові, вони не завжди
приносять щось негативне. Зміни також можуть означатищо у вас і у
ваших дітей буде багато можливостей познайомитися з новими людьми та
розпочати нову дружбу. Навіть якщо спочатку це може лякати і сковувати, не
хвилюйтесь, адже більшість стосунків починаються з простого “Вітаю!”
чи “Привіт”.
Допоможіть дітям розмалювати цю сторінку. Потім разом пограйтесь і
представте себе. Скажіть: “Привіт”. “Мене звати _______”. “Приємно з тобою
познайомитися”. “Як тебе звати?”

Коржик
Елмо
Ебі
Кадебі
Ерні
Пташидло
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Дивіться, Грайтеся, Займайтеся
Для дітей:
Подивіться відео Пісенька “Привіт” та Елмо знаходить
нового друга про те, як весело та легко можна знайомитися
з новими людьми. . . Після перегляду відео, запропонуйте
дітям взяти їх улюблені іграшки, олівці, ручки, чи будь-які
інші невеличкі предмети, які є навколо вас і познайомитися.
Пограйте в рольову гру “Знайомство”.
Спитайте у дітей як вони себе почувають, коли зустрічають
нових людей. Чи вони нервують? Хвилюються? Нагадайте
їм, що будь-які їхні відчуття – це нормально. Кожна людина
може себе почувати по-різному. Поясніть, що з практикою
знайомство з новими людьми може стати для них чимось
цікавим та бажаним.

Пісенька “Привіт”

Елмо знаходить
нового друга

Для батьків та вихователів:
Попри те, що ви доросла людина, ви можете також не наважуватись
знайомитися з іншими людьми. Це нормально—важливо бути
обережним і ми всі дорослі по-різному себе почуваємо при
знайомстві. Однак можливо захистити свою сім’ю і одночасно
отримати користь від знайомства з новими людьми, які є
Хвилинка з Мей:
доброзичливими та яким можна довіряти. Кожна людина, з якою ви
Турбота про себе
зустрічаєтесь у вашій новій або тимчасовій домівці, в новому дитсадку
вашої дитини або в місцевій громаді може стати для вас провідником до важливих
ресурсів та можливостей, а, можливо, й добрим другом. Просте “привіт” може мати
величезну силу.
Дуже важливо також знаходити час для себе. Турбота про себе може допомогти вам
краще піклуватися про інших, особливо під час великих змін. Чим спокійніше і затишніше
вам, тим краще вашим дітям. Подивіться відео Хвилинка з Мей: Турбота про себе,
в якому ви зможете знайти ще щось цікаве.

Для сім’ї:
Разом з дітьми пограйте в гру Друзі Елмо в дитсадку аби допомогти
Елмо гратися, ділитися з іншими і вирішувати проблеми зі своїми
друзями в дитячому садку.
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Друзі Елмо в
дитячому садку
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