
Як заохочувати дитину в сім’ї 

 
  

Пам’ятка для батьків 

 

1.  Якомога частіше схвально усміхайтесь своїй дитині і коли вона миє посуд, і коли 

робить уроки, і коли грає. 

2. Заохочуйте свою дитину жестами: їй буде завжди тепло і затишно, якщо мама 

торкнеться її голови під час виконання уроків, а тато схвально обійме й потисне 

руку. 

3.  Словесно  висловлюйте  схвалення  найменшим  успіхам  своєї дитини, її 

поведінки. 

4.  Використовуйте частіше  вирази:  «ти  правий»,  «ми  згодні  з твоєю думкою» – 

це формує в дитини самоповагу, розвиває здатність до самоаналізу  і критичність 

мислення. 

5.   Даруйте  своїй  дитині  подарунки та  при  цьому  учіть  її  їх приймати. 

6.   Формуйте в своїй сім’ї традиції  заохочення дитини: день народження, Новий 

рік, кінець навчального року, 1 вересня, успішний виступ, сюрпризи, привітання і 

т. д. 

7.   Вчіть свою дитину бути вдячною за будь-які знаки уваги, виявлені до неї, 

незалежно від суми грошей, витрачених на подарунок. 

8.    Даруйте подарунки своїй дитині не лише з урахуванням її бажань, але й з 

урахуванням можливостей своєї сім’ї. 

9.   Для  заохочення  своєї дитини  використовуйте  не  лише  подарунки 

матеріального плану, але й моральні заохочення, вигадані вами, які згодом стануть 

реліквією в архіві сім’ї вашої дитини (грамоти власного виготовлення, вірші, газети 

й дружні шаржі тощо). 

10.  Якщо хочете використовувати як заохочення гроші, використовуйте цю 

можливість для того, щоб дитина вчилася ними розпоряджатися розумно. 

11. Якщо дитина заохочується грошима, ви повинні знати, яким чином вона ними 

розпорядилася, а згодом обговорити це із нею. 

12. Дозволяйте своїй дитині мати кишенькові гроші, та не залишайте їх витрачання 

без аналізу  дитиною з вами. 

  

Діагностика темпераменту 

 Темперамент — одна із основних якостей людини, індивідуальні властивість 

психіки, що визначає динаміку психічної діяльності людини. 

 Властивості темпераменту 

 Сенситивність — швидкість психічної реакції людини на міцні зовнішні впливи. 



 Активність — ступінь наполегливості, енергійності людини у досягненні певної 

мети. 

 Реактивність — ступінь мимовільної психологічної реакції людині на внутрішні 

та зовнішні впливи однакової сили (погрози, образи). 

 Співвідношення реактивності та активності — співвідношення впливів 

навколишнього середовища на психіку й залежність  внутрішнього світогляду 

людини від мети та поглядів. 

 Емоційна збудженість — виникнення емоційної реакції від слабкого впливу будь-

якого чинника на психіку людини. 

 Психічний темп — швидкість протікання різних психічних процесів (темп 

мовлення, рух, запам’ятовування, винахідливість, швидкість розуму тощо). 

 Тривожність — здатність людини відчувати тривогу у різних життєвій ситуаціях, 

дуже часто без причин. 

 Екстраверсія — залежність психічної реакції, дій, поведінки людини від 

зовнішніх впливів на людину. 

 Інтроверсія — залежність психічної реакції та поведінки від думок, пов’язаних з 

минулим або майбутнім. 

 Товариськість — ступінь інтенсивності спілкування, комунікабельності людини, 

широти контактів з оточенням. 

 Ригідність або пластичність — дві взаємопротилежні якості, які показують 

ступінь пристосування людини до зовнішніх впливів або ступінь конструктивності 

поглядів, звичок, поведінки. 

Резистентність — ступінь опору втомі  
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