
Перший Новий рік малюка. Як його відсвяткувати?

      

Попереду Новий рік, а значить пора вибиратися з павутиння буднів молодої матусі і
підготувати малюка до зустрічі з чудовим святом. Адже більшою мірою це свято для
дітей. Ми, дорослі, вже забули, як це – чекати біля дверей Діда Мороза, прислухаючись
до кожного шереху в квартирі, а прокинувшись зранку нестися до ялинки з надією
знайти там те саме, про що писали дідусь в листі.

Тепер наше завдання – подарувати дитині новорічну казку і разом з ним знову пережити
ці чарівні моменти дитинства.

Звичайно, якщо ваша дитина зовсім ще крихітка, краще відкласти знайомство з
новорічними традиціями до наступного року, коли він буде вже щось розуміти. Але не
позбавляйте малюка задоволення помацати ялинку, пошелестеть подарунковій папером
або позвенеть дзвіночком.

А ось якщо дитині стукнув хоча б рік-півтора, тоді прийшла пора дізнатися, що таке
Новий рік і з чим його їдять. Отже, як же це зробити?

Читайте дитині вірші і казки про Новий рік. Обов’язково показуйте на картинках Діда
Мороза, Снігуроньку, сніговика, розповідайте про них все, що ви знаєте самі. І буквально
через пару днів ваш малюк буде без праці вгадувати, що дівчинка у синій шубці і короною
на голові – це Снігуронька, а великий білий велетень з відром та морквою замість носа –
це сніговик. І тоді він не злякається, якщо в новорічну ніч у двері постукає Дід Мороз (він
же дядько Вася з сусідньої квартири).

Візьміть дитину на прогулянку по місту. Їхати з малюком в резиденцію Діда Мороза у
Великий Устюг ще зарано. Він навряд чи щось зрозуміє, скоріше його злякає галас і
величезна кількість народу. А ось прогулятися по центру, помилуватися пухнастими
красунями, встановленими на головних площах, помацати новорічні іграшки, подивитися
на красиві вітрини – все це припаде до душі вашому малюкові.

Прикрашайте разом ялинку. У дітлахів це заняття викликає незмінне захоплення. Якщо
боїтеся, що малюк може поранитися об голки, купіть невелику штучну ялину. Дитина
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допоможе вам її зібрати, прикрасити кульками, повісити на гілки різнокольорові намиста
і мішуру. Не забудьте про гірлянду, різновидів якої зараз у продажу велика кількість –
музична, мультірежімная, самої різної форми. Переливається різнобарвними лампочками
гірлянда викличе бурхливий приплив емоцій. І кожен раз, коли ви будете її включати,
малюк буде захоплено ахати.

Купуйте або зшийте карнавальний костюм – ідеї для персонажів можуть бути самі різні
(Снігуронька, лисичка, зайчик, сніжинка). Благо в магазині величезний вибір костюмів, і
якщо ви не в ладах зі швейною машинкою, зараз це не проблема. З вашою допомогою
малюк швидко увійде в роль свого персонажа. Покажіть йому, як тупає клишоногий
ведмедик або як крутиться сніжинка. Разучите з ним простенький танець і порадуйте
гостей у новорічну ніч.

Спробуйте змайструвати разом з малюком іграшку. Зрозуміло, що велику частину роботи
доведеться взяти на себе. Намистинки, кольоровий папір, зірочки, наклейки – малюку
все це дуже сподобається. Заодно і дрібну моторику потреніруете. Але будьте
обережними з дрібними предметами, щоб дитина нічого не проковтнув. Прикрасьте
виробами кімнату дитини або вручите рідним в якості подарунка.

Ось пара ідей, які під силу виконати вашому малюкові. Можна зробити листівку для тата:
нехай дитина з вашою допомогою виріже ялинку з кольорового паперу, прикрасить її
різнобарвними кульками з пластиліну і гірляндою з конфетті. З боків від ялинки намажте
папір клеєм і посипте манкою – це буде сніг.

Ще можна спробувати зліпити сніговика з солоного тіста або зробити зірочки,
розфарбувати їх і повісити на ялинку.

Якщо в Новий рік ви запросите в гості малюків, продумайте заздалегідь, як їх розважити.
Запропонуйте дітворі прямо вдома пограти в сніжки, зробивши їх з вати або взявши
ватяні кульки. Запаліть бенгальський вогонь. Увімкніть святкову пісеньку і запропонуйте
малюкам повторити за вами нехитрий танець. Не забудьте про новорічному меню –
напружте фантазію і придумайте щось цікаве. Наприклад, якщо на довгу шпажку
нанизати шматочки сиру (поріжте його на трикутники), а між ними покласти по оливки –
вийде ялинка. Зверху прикрасьте її зіркою з помідора або червоного перцю.
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Є повір’я, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Нехай ваш Новий рік буде
щасливим і яскравим, наповненим радістю і усмішками вашого малюка!
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