
ПОРАДИ ПСИХОЛОГА БАТЬКАМ 

   Одна  з найголовніших потреб кожної дитини – це любов батьікв.Любіть 

дитину не за те, що вона  красива чи розумна, а за те, що вона ваша рідна. 

 

 Поради батькам  для кращого порозуміння з дітьми:  

  

1.  Не чекайте , що дитина буде такою  як Ви, не прагніть  реалізувати  свої 

мрії в дитині. Допоможіть її стати самою  собою. 

2.  Відносьтесь серйозно до проблем дитини, навіть якщо вони Вам здаються 

дріб'язковими: їй  потрібне Ваше розуміння і співчуття. 

3.  Які б не були у дитини проблеми, від Вас вона  повинна  почути: «Ми 

разом все зробимо» або «Ми разом всі проблеми вирішимо»,  в батьках 

дитина повинна бачити найближчих, вірних і кращих друзів. 

4.  Ніколи не намагайтеся займатися вихованням дитини якщо у вас поганий 

настрій. Пам'ятайте, тільки Ваш позитивний настрій допоможе налагодити 

тісний контакт з Вашою дитиною. 

5.  Завжди слухайте дитину уважно, дивлячись їй в вічі, тільки тоді вона буде 

відчувати, що її проблеми і внутрішній стан дійсно вас хвилюють. 

6.  Ніколи  не кажіть, що дитина незграбна або дурна: віна в це повірить і не 

стане проявляти себе, побоюючись насмішок. 

7.   Навчіть дитину  любити себе і оточуючих її  людей,  це зробить її  

впевненою  у собі людиною і допоможе налагодити спілкування з 

оточуючими. 

8.  Не робіть зауважень при сторонніх або, тим більше, при його друзях. 

Стримайтесь, висловіться наодинці, пощадіть його самолюбство. 

9.   Учіть  дитину дружити, цікавтесь  її  друзями, щиро радійте її успіхам і 

засмучуйтеся поразкам. Запрошуйте друзів сина або дочки в будинок: це 

важливий момент в їх самоствердженні. 

 

 



 

10.  Діліться своїми радощами і смутком. Знанн, подій, що відбуваються в 

житті всіх членів сім'ї, створює єдність, оскільки у вас з'являється загальний 

фундамент для досягнення успіху в майбутньому. 

11.  Не ставте дитині ультиматуми, не читайте нотації, не допускайте злих 

глузувань або порівнянь, які можуть принизити або поранити її. 

12.  Станьте для дитини близьким другом, який в потрібній ситуації дасть 

ділову пораду, та не засудить його вчинок. 

13.  Намагайтеся максимально більше проводити з дитиною свій вільний час, 

щоб вона  завжди себе відчувала  потрібною. 

14.   Любіте свою дитину такою, якою вона є. Спілкуючись з нею, радійте, бо 

дитина - це щастя, дане Богом. 

  



 


