
        10 ЗАПОВІДЕЙ БАТЬКАМ                

 
Сім’я є головним, природним середовищем для фізичного, духовного, 

інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини. Саме сім’я відповідає за 

створення належних для цього умов. 

 

1. Не вчіть того, із чим ви самі не знайомі. Для правильного виховання дитини 

необхідно знати її вікові та індивідуальні особливості. 

 

2. Не сприймайте дитину як свою власність, не ростіть себе. Ваша мета — виховати її 

для життя серед людей. 

 

3. Довіряйте дитині. Пояснюйте, що вона робить краще, а що — гірше. Залишайте за 

нею право на власні помилки, тоді дитина навчиться їх самостійно виправляти. 

 

4. Не ставтеся до дитини зневажливо. Дитина має бути впевненою у своїх силах, тоді з 

неї виросте відповідальна людина. 

 

5. Будьте терплячими. Ваше нетерпіння — ознака слабкості, демонстрація 

невпевненості у собі. 

 

6. Будьте послідовними у своїх вимогах, але пам’ятайте - твердість лінії у вихованні 

досягається не покаранням, а стабільністю обов’язкових для виконання правил, 

спокійним тоном спілкування, неквапливістю й послідовністю. 

 

7. Подбайте про те, щоб ваша дитина накопичувала досвід у спокійному темпі. 

Дозволяйте їй відпочивати від розпоряджень, наказів, зауважень. Нехай вона вчиться 

розпоряджатися собою. 

 

8. Виключіть зі своєї практики вислів «Роби, якщо я так кажу!». Замініть цю форму 

вимоги на іншу: «Зроби, тому що не зробити цього не можна, це принесе тобі користь». 

Дитина має звикнути діяти не за наказом, а тому, що це правильно, необхідно комусь.  

 

9. Оцінюючи дитину, говоріть їй не тільки про те, чим ви не задоволені, але й про те, що 

вас радує. Не порівнюйте її із сусідськими дітьми, однокласниками, друзями. 

Порівнюйте, якою вона була вчора та якою сьогодні. Це допоможе вам швидше 

опанувати ази батьківської мудрості. 

 

10.Ніколи не говоріть, що ви настільки зайняті добуванням засобів для існування сім’ї, 

що вам ніколи виховувати вашу дитину. Це означає: «Мені ніколи її любити». 
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