
СОНЦЕ НА НЕБІ – ДОБРЕ, ТА ЛІПШЕ, КОЛИ ВОНО В ДУШІ 

Як підтримувати теплі стосунки з дитиною 

 

1.Говоріть із дитиною про її вчинки в контексті людських взаємин 

 Під час довірливої бесіди, прогулянки, спільних справ обговорюйте з дити-

ною важливі етичні теми за допомогою запитань на кшталт: 

 Коли тебе називають сонечком? Тобі це подобається? Чим ти схожий (-а) на 

сонечко? А чим відрізняєшся? А кого ти назвав (-ла) б сонечком? Чому? 

 Що нам дає Сонце? А чи може тепло і світло випромінювати людина? Якщо 

хочеш, щоб люди до тебе ставилися з теплом, по-доброму, як потрібно 

поводитися? 

 Який вчинок можна назвати добрим, а який злим? Для чого потрібно робити 

добрі справи? Лише щоб тебе похвалили? Що ти відчуваєш, коли робиш 

добрі справи? Чи можна примусити людину бути доброю? Чи можна стати 

добрим лише на деякий час? Як гадаєш, чому люди чинять зло? 

 Коли мама чи тато тебе карають, вони завдають тобі зло, як гадаєш? А коли 

ти бешкетуєш чи не слухаєшся, чи засмучуєш батьків? 

 

2.Аналізуйте свою поведінку 

 Перегляньте перелік батьківських «правил», які призводять до різних розла-

дів і помилок у взаєминах з дітьми. Поміркуйте, чи притаманний вам такий підхід 

до виховання. 

 Усе, що я роблю, я роблю заради своєї дитини. 

 Я не залишаю безкарним жодного поганого вчинку дитини. 

 Якщо я маю хороший настрій, часто пробачаю дитині те, за що іншого 

разу обов’язково покарав би. 

 Якщо іграшка дитині подобається, я куплю її, скільки вона не коштувала 

б. 

 Я не допускаю, щоб дитина бачила мої слабкості й недоліки. 

 Я дозволяю своїй дитині все./Я намагаюся обмежувати дитину. 

 Я вважаю: що суворіші батьки, то ліпше для дитини. 

 Я витрачаю на дитину значно більше грошей, ніж на себе. 

 Я вважаю, що забагато свободи шкодить дитині, а її дії можуть 

нашкодити оточенню. 

 Такі погляди на виховання - це крайнощі, яких ліпше не допускати. Щоб 

взаємини з дитиною були теплими й гармонійними, скрізь потрібно знати межу. 

 

3.Навчайте дитину взаємодіяти із соціумом 

 Важливо навчити дитину комфортно взаємодіяти із соціумом - приймати 

рішення, відстоювати свою думку, висловлювати свої бажання, проявляти 

лідерські якості. Тут батьківська підтримка неоціненна. Тож кілька порад, як 

цього досягти. 

 Підтримуйте бажання дитини брати участь у колективних іграх, справах. 

 Привчайте дитину обстоювати свої погляди за допомогою конструктивних 

аргументів і з повагою до співрозмовника. 



 Довіряйте дитині робити вибір - обрати страву в кафе; одяг для прогулянки; 

справу, якою вона хоче займатися тощо. 

 Навчайте дитину бачити в ситуаціях плюси, орієнтуйте на позитивне 

мислення. Твердження «не можна», «не чіпай», «погано», «не думай» не-

гативно позначаються на формуванні її характеру. 

 Дозвольте дитині обрати сферу діяльності вдома, за яку вона відпові-

датиме. Приміром, витирати пил чи поливати квіти. Це навчить її приймати 

рішення самостійно. 

 Шукайте способи спокійно домовитися з дитиною в будь-якій ситуації. 

Намагайтеся всі рішення приймати обопільно. 

 

4. Започаткуйте родинні ритуали 

 Усмішки. Домовтеся з дитиною про дії: усміхнутися, «зняти» долонькою 

усмішку з вуст і «надіслати» комусь із близьких. Зворотна дія: «схопити» усмішку 

та прикрасити нею своє обличчя. Виконуйте цей ритуал зранку, під час спільних 

справ, на прощання. 

 Компліменти. Навчіть дитину робити компліменти - дивлячись в очі 

співрозмовнику, сказати кілька добрих слів, 

за щось похвалити його. Нагадайте, що за компліменти потрібно дякувати. Робіть 

компліменти членам родини і спонукайте до цього дитину. 

 Розмови перед сном. Перед сном завжди цікавтеся в дитини, як минув її 

день. Приміром, запитайте: «Хто був твоїм героєм сьогодні? Чи пишаєшся ти 

сьогодні собою? Чому? Що тебе порадувало сьогодні? Що тебе засмутило? Кому 

ти сьогодні хочеш сказати «дякую»?» 

 Теплі обійми. Відомо, що обійми заспокоюють, радують людину, 

допомагають висловити їй свою прихильність, вдячність, 

підтримати її. Тому обіймайте свою дитину якомога частіше за будь-якої зручної 

нагоди. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нехай над вашою родиною завжди світить сонце, а стосунки з дітьми 

будуть сповнені тепла й любові! 


