
Нам потрібна буде
твоя допомога
в оповіданні.

Давай працювати
над цим разом.

Цей буклет діяльності розрахований 
для дітей 4-9 років. Діти можуть

працювати з ним самостійно або з 
допомогою  дорослих. Історія та 

активна діяльність дають
можливість дітям подумати над 

власними почуттями. Дорослі там 
для того, щоб вислухати та допомог-
ти з розпізнаванням почуттів викли-
каних переживаннями або переля-
ком. Подумайте разом, про те, як 

можна розповісти про переживання 
або страшні думки та знайти вихід 
щоб кожен наодинці або разом з 

іншими почувались краще. Дитині 
важливо зрозуміти, що всі почуття 
важливі і про них треба говорити.



Сока, Вааба, Тука і Масо розповідають нам які це 
відчуття, коли вони стурбовані чи засмучені

чимось.

СТОРІНКА 2 

Я не можу 
припинити думати 
про переживання.

Таке відчуття, немов у 
мене метелики в животі.

Моє серце б’ється швидко і я 
відчуваю що розплачусь. 
Також я відчуваю злість.

Мені важко гратись і 
виконувати домашню 

роботу. 

Інколи мені важко 
заснути.

СТОРІНКА 3 

Давайте приготуємося допомогти команді Кіп. 
Але перш ніж ми це зробимо, подумайте, що у 

вас викликає занепокоєння.

Намалюйте або напишіть про це тут , на цій 
сторінці.

Ви можете описати(намалювати) лише про одну 
або багато тривог.



Сока почув неприємні новини.

СТОРІНКА 4 

О ні! Що відбувається?
Я все ще в безпеці?

Сока не може спати вночі. Він прокручує 
більш тривожні новини.

СТОРІНКА 5 

Я почуваюсь 
дуже

засмученим. 

Добре, що 
розповів це мені. 
Давай подумаємо 

над рішенням 
разом.

Сока вирішує розповісти Тука про свої пережи-
вання. Згодом він почувається краще. Тепер 

вони разом думають над тим , що ж вони 
можуть зробити з переживаннями.  

Сока залишає свій телефон у спеціально
відведеному для телефонів місці. Він іде гратися
із своїми друзями. 

Мені дійсно 
подобається гратися з 

моїми друзями!



Тука виконує спортивні вправи. 
Це допомагає, щоб

переживання залишили його 
іїтіло в спокої. 

Інколи Тука почувається 
засмученою і сумує за домом. 
Коли це трапляється, вона 
бере намисто, яке отримала 
від своєї бабусі, та стискає 
його в кулаці.

Сока уявляє, як замальовує три-
вожний образ у своїй свідомості у 
кольори веселки. Вoна робить 
його дуже маленьким , і тепер 
занепокоєння стає менш
тривожним.

СТОРІНКА 6

Інколи допомагають 
обійми або ж гладити 

домашнього улюбленця. 
Обіймання подушки, 
також додає хороших 

відчутів.

Вааба виконує вправи на дихання. Спершу 
вона видихає все повітря ротом, немов хоче 
задути свічку звідти цукерку. Тоді вона вдихає 
повітря носом. Вона уявляє, що нюхає полуни-
цю. Вааба виконує цю вправу деякий час, і 
вона почувається спокійніше.

Мако розповідає про свої 
переживання дорослим. 
Він думає про те, що хоро-
шого він може знайти
в тривожній ситуації, на-
приклад інші допомагають 
тим хто в біді. Саме ці 
думки допомагають триво-
гам Мако іти геть.

СТОРІНКА 7

Поради команди Кіп



Виріжте зображення екіпажу Кіп і пограйте з 
персонажами на паличках так , щоб вони

(діти) забули про свої турботи.

Ви також можете подумати разом з
персонажами про те, як краще вони можуть 

керувати своїми переживаннями.

Пам’ятайте про те, щоб розповісти персона-
жам, що важливими є усі відчуття і не варто 
їх уникати. Ми можемо навчитись розповіда-
ти про почуття разом. Розмовляючи, легше 
впоратися з неприємними почуттями. Також 

важливо ділитися хорошими емоціями з 
іншими.

Екіпаж Кіп бажає усім дітям веселої гри.

СТОРІНКА 8

Давайте 
пограємось з 

командою Кіп



Паркінг для телефонів-це місце, 
де ви можете залишити

свій телефон на ніч. Також
ви можете тут залишати свій 
телефон протягом дня, поки 
займаєтеся іншими справами. 
Якщо у вас немає власного 

телефону, ви можете віддати 
цю парковку для телефону 

комусь іншому,
кому потрібно.

Паркінг для телефонів-це місце, 
де ви можете залишити

свій телефон на ніч. Також
ви можете тут залишати свій 
телефон протягом дня, поки 
займаєтеся іншими справами. 
Якщо у вас немає власного 

телефону, ви можете віддати 
цю парковку для телефону 

комусь іншому,
кому потрібно.



Розмалюйте малюнок. Ви можете слухати 
спокійну музику коли ви це робите.

Вибирайте музику,
яка допомагає вам почуватись спокійним 

або щасливим.

Розмальовування та слухання спокійної 
музики також може допомогти впоратися з 

турботами.



Маленька істота стурбована і налякана.
Намалюй або опиши як ви могли б його

підбадьорити або як він міг би заспокоїтися. 
Ви можете придумати власні ідеї або ж

вибрати одну з команди Кім.

Нам потрібна твоя допомога


