
Корисні поради 

Перехід до самостійності  має бути 

непомітним 

     Розумне педагогічне скеровування активізує  самостійність, 

у цьому його призначення.  Взаємодія дорослого й дитини в процесі виховання 

завжди має  бути дворівневою. Перший рівень – це ваше керівництво. Воно має 

бути вагомим, однак не надміру, щоб другий рівень – самостійність – 

розвивався вільно.  Якщо керівництво вчить багато чого, але притлумлює 

прагнення виявити самостійність, воно буде малоефективним 

     Паростки  самостійних дій сходять найчастіше миттєво,  але вони 

надзвичайно крихкі, тому головна вимога до розвитку 

самостійності полягає в тому,  щоб уміло підтримати 

ініціативу дитини.  Перші її самостійні спроби зазвичай 

бувають невдалими й помилковими,   Засмучуватися ні 

їй, ні вам не слід.  Дитина має право на ці спроби, без 

них не може бути повнокровної  дитячої діяльності. Одне 

із завдань навчання саме й полягає   в подоланні 

помилок. 

    У єднанні педагогічного керування й дитячої самостійності можливий і 

негативний момент. Дитина звикає до керування, нагляду й схильна  виявляти 

самостійність тільки в присутності дорослого. Треба поступово привчати 

дитину  до справжньої самостійності. І тільки коли вона навчиться вільно 

орієнтуватися в матеріалі під вашим керівництвом, заохочуйте самостійні дії 

Намагайтеся розвивати в процесі спілкування 

почуття особистої гідності дитини 

     Соціальні психологи встановили такі закономірності.  Людина, яка думає 

про себе як про нікчему,  не здатна ні на що, слабко залучається до роботи, щоб 

поліпшити свій стан. І навпаки: людина з високою самооцінкою схильна 

працювати напружено, максимально використовувати свої можливості, вважає 

для себе неприпустимим  відступати перед труднощами.   

      Почуття особистої гідності є своєрідною мірою  розвинутих здібностей, 

мірою самопочуття, статусу й самооцінки особистості.  

Дитина  з високим почуттям особистої гідності орієнтується на тип поведінки,  

який може подати так: «Я це теж можу зробити, якщо інші змогли»  



Виховуючи добру й дружню людину, 

Ви виховуєте хорошого сім’янина 

 
     Ставлячи запистання, для чого ми  виховуємо своїх дітей, ми неминуче 

відповідаємо: для щастя, для праці. І якось не насмілюємося ще поставити 

поруч із нашою дитиною таке велике і містке поняття як її майбутня сім’я.  Але 

ж колись настане ій її час. 

      Якщо вашій доньці  п'ятнадцять років, то вже незабаром вона  зможе мати 

свою сім’ю, своїх дітей. І до цього відповідального призначення ви маєте 

готувати її. Готувати щодня.  Саме тому необхідно повсякчас виховувати в ній 

прагнення виконувати будь-яку буденну роботу, ви маєте навчити її  

створювати затишок для себе, для дітей, для чоловіка. 

       А головне – Ви маєте навчити дитину любити, приносити  близьким 

радість, робити добро. Якщо ваш син не виявляє турботи у ставленні до вас, 

свого вчителя, знайомої дівчини, з якою товаришує, він навряд набуде досвіду 

тієї уваги й теплого ставлення до людини, без яких не може бути справжнього 

сімейного життя. 

     Якщо ваші діти ростуть загартованими й витривалими, якщо вони готові 

завжди будь-що захистити слабшого, якщо вони під час вашої  хвороби 

дбайливо доглядають за вами, якщо вони інтереси сімейного колективу 

ставлять вище за особисті бажання,  то можете бути певні: ці добрі взаємини  

спроєктуються на їхню сім’ю.  
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