
Що можуть робити батьки, щоб дитина сприймала себе саму як 
улюблену, гарну і здібну? 

 
Досвід свідчить, що схвалити завжди є що, головне захотіти знайти. Спробуйте 

підрахувати, скільки разів на день ви похвалили дитину, а скільки разів – висловили 
своє невдоволення. Схвалень і заохочень у ваших стосунках повинно бути як мінімум 
у 2 рази більше, ніж покарань і критики. Частіше говоріть дитині «можна», ніж «не 
можна», «обережно», «не смій», «не роби», « ні» і т.д. 

Такий підхід не означає, що ви не повинні сердитися на дитину чи повинні 
приховувати свої почуття. Однак, варто виражати своє невдоволення якоюсь дією 
дитини, але не дитиною в цілому. Можна засуджувати вчинки, але не почуття дитини. 
Навіть якщо дитина відчуває такі почуття як гнів, роздратування, які зазвичай 
вважають поганими, не засуджуйте її. Якщо вона їх відчуває, це означає, що на це є 
причини. Ви можете шукати ці причини самі чи разом з дитиною . 

Схвалення має бути конкретним. Часто батьки бояться «захвалити», щоб дитина 
не стала самозакоханою, впевненою в тому, що на світі є тільки вона і її потреби. Ви 
можете не просто казати «ти чудовий”, «ти найкрсивіша (найрозумніша, найдобріша і 
т.п.)”. Хваліть за конкретні дії: «Чудово, що допоміг помити посуд, а то я б ще довго 
не могла відпочити», «Спасибі, що сама зібрала портфель». 

Не варто хвалити тільки за «великі» справи. Вчіть дітей радіти і цінувати 
маленькі успіхи теж. Ви можете ввечері разом обговорювати, що гарне і радісне 
відбулося за день, завести щоденник успіхів, придумати разом як ви будете відзначати, 
якщо дитина змогла впоратися з чимось вперше у своєму житті. 

Часто дітям важко сказати, за що вони могли б похвалити себе сьогодні чи що 
відбулося гарного. Вони розгублюються, говорять, що нічого такого гарного, що варто 
схвалення, не зробили. Тільки поступово з’ясовується, що вони допомогли другові, 
вдало зіграли у гру, одержали гарну оцінку, швидше звичайного змогли зібратися, 
побачили особливо красиве дерево, і мають ще купу гарних вражень та справ. Просто 
вони не звикли зауважувати на те гарне, що вони зробили. 

Багато дорослих зі смутком говорять, що виросли на принципі «Якщо ти зробив 
чи зробила щось добре чи навіть чудове, то це нормально, так і повинно бути, якщо 
погане – це жахливо». А схвалень і захоплення їх діями та вчинкам вони майже ніколи 
не чули. Для цього треба було зробити щось надзвичайно чудове. 

Ваша дитина унікальна! 
Уникайте порівняння своєї дитини з іншими. 
Коли ви порівнюєте свою дитину з іншими, ви тим самим нібито говорите їй, що 

вона гірше за інших, через що знижується самооцінка дитини. Часті порівняння 
призводять до того, що дитина і сама починає себе весь час порівнювати з іншими не у 
свою користь. У дитини може з’явитися відчуття, ніби щоб вона не робила, все одно 
вона не стане такою, як Петро, Марійка чи ще хтось. А тоді навіщо старатися щось 
покращувати. І дитина починає поводитися таким чином, щоб підтвердити свій образ 
«недостатньо гарної». 

Порівнюйте, якою дитина була вчора, і чому вона вже навчилася сьогодні, що 
вже робить краще, ніж раніше. Тоді ви зможете зрозуміти, як вона розвивається і чим 
ви їй можете допомогти. 

 
 


