
                                       Батьківські заповіді 

 
       Час іде, діти ростуть.... Не зоглядишся, як вони вже на порозі самостійного 

життя. Чи правильно ти виховав свою дитину? Думаєш і розумієш, що все ж  

щось упущено.... А час назад не повернеш. Тому наступні поради, можливо, 

допоможуть батькам уникнути помилок у вихованні дітей. 

 

1. Діти - наше дзеркало. Ні в якому разі не можна вести себе так, як ми не 

хочемо, щоб поводилися наші діти. 

2. Не примушуй дитини зробити те, що зробити дійсно необхідно. Одного такого 

разу достатньо для того, щоб дитина перестала робити це за власним бажанням. 

3. Не кажи, що не будеш любити малюка в разі неслухняності! 

4. Не кажи, що тобі все одно. 

5. Ні в якому разі не намагайся домогтися свого, лякаючи дитину. 

6. Не критикуй дитину (адже віна найкраща!).  Критикуй сам поганий вчинок. 

7. Завжди пояснюй, чому в даній ситуації необхідно вчинити саме так. 

8. Якщо немає можливості пояснити відразу, пообіцяй, що поясниш пізніше і 

обов'язково виконай обіцянку. 

9. Не налаштовуй дитини проти когось, не «грузи» своїми проблемами. 

10. Не роби все за дитину, дай їй можливість самовиражатися і осягати світ на 

своїх помилках. 

11. Не нехтуй ласками. 

12. Заохочуй індивідуалізм, поважай думку дитини. 

13. Не критикуй нікого в присутності дитини. 

14. Не критикуй дитини та чоловіка у присутності сторонніх. 

15. У випадку дитячої агресії: 

а) допоможи малюкові висловитися, сказати про свої почуття; 

б) знайди прийнятний спосіб виплеску агресії (наприклад, бій подушками); 

в) якщо малюк вчинив погано, необхідно не розлютитися, а турбуватися і 

образитися. 

16. Поважай почуття близьких, всі ми люди і маємо право як на позитивні , так і 

на негативні емоції. 

17.Обговорюй  в сім'ї всі виникаючі проблеми. 

18.Відповідай дитині про відносини батьків, але .. 

19. Не дозволяй дитині втручатися у відносини батьків, ставати на чиюсь 

сторону. 

20. Не відмінюй покарань, даних чоловіком. 

21. Визнавай авторитет чоловіка в якихось питаннях. 

22. Підтримуй авторитет чоловіка в очах дітей. 

23. Щиро цікався як радощами, так і печалями дітей і чоловіка. 


