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Рекомендації батькам, які впливають на розвиток самооцінки дітей  

дошкільного віку. 

Сучасна сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. 

Саме вона має виконувати головне завдання — забезпечувати матеріальні 

та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального й фізичного 

розвитку юного покоління. 

Від сім’ї починається шлях дитини до пізнання світу, свого становлення як 

особистості, шлях до шкільного та позашкільного навчання. 

У вихованні дитини відбивається вся організація життя сім’ї, 

працьовитість, духовне багатство й моральна чистота матері та батька. 

Майбутнє належить тільки дітям! Робіть усе, щоб дитинство й майбутнє 

наших дітей було прекрасними [1]. 

Рекомендації батькам гіперактивних дітей [1]. 

 У своїх відносинах із дитиною дотримуйтеся «позитивної моделі». Хваліть 

її в кожному випадку, коли вона цього заслужила, підкреслюйте успіхи. Це 

допоможе зміцнити в дитини впевненість у власних силах. 

 Уникайте повторень слів «ні» і «не можна». 

 Говоріть стримано, спокійно і м’яко. 

 Заохочуйте дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації 

уваги. 

 Підтримуйте вдома чіткий розпорядок дня. Час прийму їжі, виконання 

домашніх завдань і сну повинний відповідати цьому розпорядкові. 

Рекомендації батькам по корекції тривожності дітей [1]. 

У роботі з дітьми з тривожністю необхідно [1]. 

 Постійно підбадьорювати, заохочувати демонструвати впевненість у 

їхньому успіху, у їхніх можливостях; 



 Виховувати правильне ставлення до результатів своєї діяльності, уміння 

правильно оцінити їх, опосередковано ставитися до власних успіхів, 

невдач, не боятися помилок, використовувати їх для розвитку діяльності; 

 Формувати правильне ставлення до результатів діяльності інших дітей; 

 Розвивати орієнтацію на спосіб діяльності; 

 Розширювати і збагачувати навички спілкування з дорослими й 

одноліткам, розвивати адекватне ставлення до оцінок і думок інших людей. 

Кілька порад батькам із формування в дітей адекватної самооцінки [1]. 

 Не оберігайте дитину від повсякденних справ, не прагніть вирішувати за 

неї всі проблеми, але і не перевантажуйте її тим, що їй непосильно. Нехай 

дитина виконує доступні їй завдання і одержує задоволення від зробленого. 

 Не перехвалюйте дитини, але ї не забувайте заохочувати її, коли вона цього 

заслуговує. 

 Заохочуйте в дитині ініціативу. Нехай вона буде лідером усіх починань, але 

також покажіть, що інші можуть бути краще її. 

 Не забувайте заохочувати інших у присутності дитини. підкресліть 

достоїнства іншого і покажіть, що ваша дитина також може досягти цього. 

Особливості стилю поведінки із сором’язливими дітьми : [1] 

 Розширюйте коло знайомих своєї дитини, частіше запрошуйте до себе 

друзів, беріть дитину в гості до знайомих людей. 

 Не варто постійно турбуватися про дитину, прагнути оберігати її від 

небезпек, в основному придуманих вами, не намагайтеся самі зробити все 

за дитину, запобігти новим ускладненням, дайте їй певну міру волі і 

відкритих дій. 

 Постійно зміцнюйте в дитині впевненість у собі, у власних силах. 

Кілька порад батькам замкнутих дітей: [1] 

 Розширюйте коло спілкування вашої дитини, знайомте її з новими людьми. 

 Підкреслюйте переваги і користь спілкування, розповідайте дитині, що 

нового й цікавого ви довідалися, а також, яке задоволення ви одержали, 

спілкуючись з тією чи іншою людиною. 

 Прагніть самі стати для дитини прикладом людини, що ефективно 

спілкується . 



Принципи спілкування з агресивними дітьми: [1] 

 Пам’ятайте, що заборона й підвищення голосу — найнеефективніші 

способи подолання агресивності. Тільки зрозумівши причини агресивності 

і знявши їх, ви можете сподіватися, що агресивність дитини буде знижена. 

 Дайте можливість вихлюпнути свою агресію, спрямувати її на інші об’єкти. 

Дозвольте їй побити подушку або розірвати «портрет» її ворога і ви 

побачите, що в реальному житті агресивність у даний момент знизилася. 

 Показуйте дитині особистий приклад ефективної поведінки. Не допускайте 

при ній вибухів гніву. 

 Важливо, щоб дитина повсякчас почувала, що ви любите, цінуєте і 

приймаєте її. Не соромтеся зайвий раз її приголубити або пожаліти. Нехай 

вона бачить, що потрібна й важлива для вас. 

Поради батькам конфліктних дітей [1]. 

 Стримуйте прагнення дитини провокувати сварки з іншими. Треба звертати 

увагу на недоброзичливі погляди один на одного або бурмотіння собі під 

ніс. Звичайно, в усіх батьків бувають моменти, коли ніколи й неможливо 

контролювати дітей. І тоді найчастіше виникають «бурі». 

 Не намагайтеся припинити сварку, обвинувативши іншу дитину в її 

виникненні і захищаючи свою. Намагайтеся об’єктивно розібратися в 

причинах її виникнення. 

 Після конфлікту обговоріть з дитиною причини його виникнення, визначте 

неправильні дії вашої дитини, що призвели до конфлікту. Спробуйте 

знайти інші способи виходу з конфліктної ситуації. 

 Не обговорюйте при дитині проблеми її поведінки. Вона може утвердитися 

в думці про те, що конфлікти неминучі, і буде продовжувати провокувати 

їх. 

Що робити батькам, аби самооцінка дитини була адекватною [2]. 

 Не порівнювати дитину з іншими дітьми. 

 Не сварити і не карати фізично. 

 Частіше хвалити (за справу). 

 Говорити про те, як ви її любите, й доводити свою любов реальними 

справами. 



 Підтримувати малюка, якщо в нього щось не виходить, або він почав нову 

справу. 

 Уникати фраз: «Ти робиш усе неправильно», «У тебе не виходить» тощо. 

 

Завжди пам'ятайте: ми виховуємо дітей власним прикладом, системою 

власних цінностей, звичним тоном спілкування, ставленням до праці та дозвілля. 

Тож давайте вчитися виховувати наших дітей, пізнавати те, чого ми не знаємо, 

знайомитись з основами педагогіки, психології, права, якщо насправді любимо їх 

і бажаємо їм щастя [3]. 

Не викликає сумніву, що правильно встановленими, цілими, міцними, 

безпечними сходами можна кого завгодно вивести на будь-яку висоту [3]. 

 

Використані джерела: 

1. Сутність педагогічної культури сім’ї. Довідник для батьків. 

https://yunist.org.ua/batkivska-rada/dovidnik-dlya-batkiv/poradi-psikhologa-batkam-

shchodo-vikhovannya-ditey.php  

2. Сімейне виховання- запорука психічного здоровя 

дитини.https://satanivska-gromada.gov.ua/simejne-vihovannya-zaporuka-

psihichnogo-zdorovya-ditini-16-23-21-10-11-2016/  

3. Формування самооцінки дітей дошкільного 

віку.http://dnz416.edu.kh.ua/metodichna_robota/storinka_psihologa/poradi_psihologa

/formuvannya_samoocinki_ditej_doshkiljnogo_viku/  
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