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ძვირფასო მშობლებო, 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მშობელთა სამყაროში. თქვენი ბავშვი ისეთივე განსაკუთრებული და 

განსხვავებულია, როგორიც თქვენ - მშობლის ამპლუაში.  

მშობლობა გულისხმობს როგორც სირთულეებს, ასევე ბევრ მხიარულ მომენტსაც. მთავარია გახსოვდეთ, რომ 

ცხოვრება არასდროს განმეორდება. გისურვებთ საუკეთესოს! 

ამ განსაკუთრებული ადრეული წლების განმავლობაში თქვენ შესაძლოა გაგიჩნდეთ სხვადასხვა ეჭვი ბავშვის 

ზრდასთან, ჯანმრთელობასთან ან ქცევასთან დაკავშირებით. აუცილებლად გაესაუბრეთ ამის შესახებ 

სპეციალისტს, მაგალითად ექიმს, ფსიქოლოგს ან ბაღის პედაგოგს. მშობლებს ყოველთვის სჭირდებათ დახმარება. 

თქვენ ყველაზე უკეთ იცნობთ თქვენს ბავშვს. თქვენს ბავშვთან დაკავშირებული კითხვები არასოდეს არ არის 

სულელური! 

ამ წიგნში შემოთავაზებული აქტივობები დაგეხმარებათ მოიფიქროთ სახალისო სიტუაციები, რომლითაც ხელს 

შეუწყობთ თქვენი ბავშვის ზრდასა და განვითარებას. ამ აქტივობებისთვის მხოლოდ თქვენი სახე და ხმა არის 

საჭირო ან მხოლოდ ის ნივთები, რაც თქვენს გარშემოა. ბევრი აქტივობის გაკეთება შეგიძლიათ იმ პერიოდშიც, 

როდესაც დაკავებული ხართ, მაგალითად როცა ბავშვს ბანთ ან საჭმელს აკეთებთ. 

თქვენ შეამჩნევთ, რომ ამ აქტივობებში არ არსებობს „ეკრანის დრო“ (მაგ.: ფილმები, ტელევიზორი, კომპიუტერი). 

კვლევებმა აჩვენა, რომ ეკრანის ზედმეტმა ყურებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის ყურადღების, დასწავლის და 

ქცევის პრობლემები. თქვენი ბავშვის თავის ტვინი 5 ½ წლის ასაკამდე ძალიან სწრაფად იზრდება. ურთიერთობა 

რეალურ ადამიანებთან და რეალური საგნების გამოყენებით დაეხმარება თქვენს ბავშვს ისწავლოს საუბრი და 

მოსმენა, დახვეწოს სხეულის მოძრაობები და გადაჭრას პრობლემები. ამ ყველაფერს ის ტელევიზორის ყურებით ან 

ვიდეო თამაშებით ვერ ისწავლის.  

ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მინიშნება, რომელიც გამოგადგებათ ამ აქტივობების განხორციელებისას და 

ბავშვთან ურთიერთობის პროცესში: 

• მოემზადეთ სათამაშოდ!  

ეს აქტივობები სახალისო უნდა იყოს ორივესთვის. დარწმუნდით, რომ თქვენი ბავშვი არის ბედნიერი, 

მოსვენებული და დანაყრებული, ასევე - თქვენც! 

• შეცვალეთ!  

თუ მოცემული აქტივობა ან თამაში არ შეესაბამება თქვენს სიტუაციას, შეცვალეთ ის თქვენი სტილის 

მიხედვით ან გამოიყენეთ ის, რაც თქვენთვის ხელმისაწვდომია. 

• სცადეთ თქვენი რჩეული!  

თქვენ აუცილებლად გემახსოვრებათ  თქვენი ბავშვობისდროინდელი სიმღერები და თამაშები, რომლებიც 

მოგწონდათ. ისინი თქვენს ბავშვსაც მოეწონება. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შეიძლება მოძველებულად 

და ეპოქის შეუსაბამოდ გეჩვენებოდეთ, თქვენი საყვარელი სიმღერის ან რიტმის თქვენი ბავშვისთვის 

გაზიარება განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანია.  

• სხვისი ჩართვა სახალისოა!  

დაპატიჟეთ თქვენი ოჯახის წევრები ან მეგობრები და ჩართეთ აქტივობებში და თამაშებში. ამით თქვენც 

ბევრს ისწავლით თქვენი შვილის შესახებ და ისიც ბევრს გაიგებს ოჯახისა და მეგობრების შესახებ. 

არ დაგავიწყდეთ უსაფრთხოება! ბავშვები ჯერ ძალიან პატარები არიან იმისთვის, რომ მიხვდნენ რა არის 

უსაფრთხო და რა - არა. თქვენი ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა მათი თამაშისა და სწავლის პროცესი 

უსაფრთხო იყოს.  

• ყოველთვის იყავით ყურადღებით, როდესაც ბავშვს წყალთან აქვს შეხება; 



• განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ბავშვს ისეთი თამაშის დროს, როცა მუცელზე წევს. პირველი 

თვეების განმავლობაში მისი კისრის კუნთები არც ისე ძლიერია, რომ თავი კარგად დაიჭიროს. ასევე, მისი 

ცხვირის და პირის ღრუ არასაკმარისად თავისუფალია კარგი სუნთქვისთვის. ამიტომ ის მხოლოდ 

ზურგზე დააძინეთ; 

• ყოველთვის ადევნეთ თვალი, როცა ის თოკით, ზონრით, გრძელი ყელსახვევით ან რაიმე ისეთით 

თამაშობს, რაც შესაძლოა შემთხვევით ყელზე შემოეხვიოს; 

• მიუხედავად იმისა, რომ ბუშტით თამაში ძალიან სახალისოა ბავშვისთვის, გახეთქილი ბუშტი ძალიან 

საშიშია დახრჩობისთვის. როდესაც ბუშტით თამაშს მორჩებით ან როდესაც ბუშტი გასკდება, 

აუცილებლად მაშინვე მოაშორეთ ის  ბავშვს; 

• თუ თქვენი ბავშვი მობილური ტელეფონით თამაშობს, ელემენტები აუცილებლად ამოიღეთ. ექსპერტები 

არ არიან დარწმუნებული, რამდენად უსაფრთხოა მობილური ტელეფონი განვითარებადი თავის 

ტვინისთვის. ასე, რომ უმჯობესია ფრთხილად იყოთ; 

• ჰკითხეთ ექიმს კვებითი ალერგიის შესახებ. ჩვენ შეგნებულად ავარიდეთ თავი ისეთ აქტივობებს, სადაც 

გამოყენებული იქნებოდა საკვები, რომელიც ალერგიულ რეაქციებს იწვევს. მიუხედავდ ამისა, ბავშვები 

ძალიან განსხვავებულები არიან, ასე რომ ფრთხილად იყავით. 

ისიამოვნეთ თქვენი ახალი, მშობლის როლით! დღის მანძილზე გამოყავით დრო, რომელსაც თქვენს შვილთან 

ერთად მშვიდად გაატარებთ და ითამაშებთ. თქვენი შვილი ერთხელ იზრდება, ასე რომ ეს წლები, მიუხედავად 

იმისა, რომ დამღლელია და ბევრ სირთულესთანაც არის დაკავშირებული, სავსე უნდა იყოს ხალისით და 

სიამოვნებით.  

 

სახელმძღვანელოს შესახებ 

ეს წიგნი მოიცავს 400-ზე მეტ, იოლად განსახორციელებელ, ბავშვის ასაკის შესაბამის სავარჯიშოებს, რომელთა 

გამოყენებაც შეუძლიათ მშობლებს ან მათზე მზრუნავ სხვა ადამიანებს თავიანთი ბავშვებისთვის.  

სავარჯიშოები დაყოფილია განვითარების ხუთი სფეროს მიხედვით: კომუნიკაცია, მსხვილი მოტორიკა, ნატიფი 

მოტორიკა, პრობლემის გადაჭრა და პიროვნულ-სოციალური სფერო (ისევე, როგორც სკრინინგულ ასაკისა და 

ეტაპების (ASQ-3) კითხვარში). ასევე, სავარჯიშოები დაყოფილია 13 ასაკობრივ ჯგუფად: 0-2 თვე, 2-4 თვე, 4-8 თვე, 

8-12 თვე, 12-16 თვე, 16-20 თვე, 20-24 თვე, 24-30 თვე, 30-36 თვე, 36-42 თვე, 42-48 თვე, 48-54 თვე, 54-60 თვე.  

წიგნში მოცემული სავარჯიშოები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის შეფასებისას ასაკებისა და ეტაპების 

კითხვარის მიხედვით დაგროვილი ქულები შეესაბამება ნორმას ან მონიტორინგის ზონას.  

სავარჯიშოები გამოიყენება იმ შემთხვევაშიც, როცა ბავშვის ქულები ნორმაზე დაბალია, მაგრამ ვერ ხერხდება 

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის მომსახურების მიწოდება. აუცილებელია გახსოვდეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში ეს 

სავარჯიშოები არ ანაცვლებს იმ ინტერვენციას, რომელიც განვითარების შეფერხების დროს არის საჭირო.  

საქართველოს ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია, 

2015 წელი. 

 

განსაკუთრებული მადლობა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რომლის მხარდაჭერითაც მოხერხდა ამ 

სახელმძღვანელოს თარგმნა, ადაპტირება და გამოცემა.  

 


