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Ми раді представити книгу, яка допоможе кожній з вас 
стати найкращою для своєї дитини. Не секрет, що 

життя матусь стрімке і насичене. Що основні проблеми 
виховання лягають на плечі саме матерів. Що мами 

не лише виховують дітей, а ще й працюють, і ведуть 
господарство.  І на все в них вистачає ідей, сил і настрою.  

Для того щоб мами могли виховувати дітей ще 
краще, знаходити правильні розв’язання проблем, як 

справжнісінькі психологи, ми і cтворили цю книгу. Вона 
дуже просто влаштована. Знаходьте в змісті проблему, 

яка вас тривожить у вихованні дитини, і розглядайте 
малюнки. Для кожної проблеми наведено декілька 

правильних і неправильних шляхів розв’язання. Вивчайте, 
приміряйте до своєї ситуації і приймайте правильне 

рішення, вибирайте правильний напрям дій. Якщо 
у вас відбуваються ситуації, не описані в книзі, можете 

прописати їх самі. Для цього на сторінках відведено місце.
Книга «Як стати хорошою мамою» — це невелика підказка 

для мам, які люблять своїх дітей і хочуть виховати їх 
щасливими, чуйними, розумними і веселими.  

У вас усе вийде!

Дорогі мами!

Тİльки 
для мам



Дитина б’ ться

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Чи я тобі мало 
машинок купую? Усі 

іграшки твої сховаю! 
Тоді знатимеш!

Доведеться тебе  
відлупцювати,  

щоб ти зрозумів,  
що битися недобре.

 Негіднику!  
Облиш мене! 

(Дитині)  
А ти не слухай!

Якщо ти хочеш погра-
ти машинкою, то маєш 
ввічливо попросити її на 
якийсь час. Або можеш 
помінятися іграшками  
з хлопчиком на час гри.

Я бачу, ти трохи  
втомився. Нам час  
додому. А завтра ми  
з тобою підемо на тре-
нування з плавання.

Ми тебе любимо! 

 
Дитина  

не вміє  
домовлятися 

по-іншому.

Дитина 
бачить 

агресію  
в сім’ї  

і копіює 
батьківську 

поведінку. 

Дитина  
відчуває 

агресію через 
напруження 
і втому, що 
накопичи- 
лися.
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Три правильнİ кроки:

Діти-забіяки не рідкість. Усі свої проблеми вони розв’язують кулаками і не зважають на жодні 
аргументи. Батьки не розуміють, чому їхні малята віддають перевагу такому способу спілку-
вання зі світом. Пояснюють, сварять, однак, на жаль, рідко дістають позитивний результат. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Навчіть дитину 
домовлятися.

Показуйте 
позитивний приклад.

Не карайте
 дитину фізично.

Дитина 
починає 
битися  

у відповідь 
на образ-

ливе  
слово.
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Дитина гризе нıгтı

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Припини гризти нігті! 
Під нігтями мікроби! 

Якщо ти не припиниш, 
я намажу тобі нігті пер-

цем або гірчицею!   

Що ти твориш! Руки 
брудні! І люди на-

вкруги дивляться! Як 
тобі не соромно!

Скільки можна! Ти 
вже всі пальці з’їв! 

Ходімо до лікаря, не-
хай тебе полікують!

Пограймо з тобою або 
почитаймо. А можемо 
піти покататися на 
велосипедах.

Я бачу, ти пережива-
єш. Не бійся! Не буде 
нічого страшного. 
Доктор тебе послухає, 
і ми відразу поверне-
мося додому. 

Я заспіваю тобі колис-
кову, а потім розповім 
добру казку.

 
Дитина 

сильно пере-
живає або 

занадто захо-
плена тим, що 

відбувається 
 на екрані.

Дитина ніяк 
не може 

заснути. Їй 
страшно  

і самотньо  
в темряві.

Дитина 
відчуває 
страх, 

тривогу. 
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Дитина гризе нıгтı

Три правильнİ кроки:

— Ну скільки можна гризти нігті? — обурюємося ми, тому що дитина за кожної слушної наго-
ди намагається засунути пальці в рот. І жодні залякування про те, що під нігтями живе безліч 
мікробів, які із задоволенням переселяться до малюка в животик, не допомагають. Даремними 
виявляються і серйозні нотації, покарання і лупцювання.   

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
З’ясуйте причину 

напруження.
Припиніть робити 

зауваження.
Допомагайте дитині 

долати страхи.

 
Дитина 

боїться,  
коли на неї 

кричать. Вона 
не помічає, 

що в цей  
момент по-
чинає гриз-

ти нігті.
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Дитина не прибира  своÏ     İграшки

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Скільки разів тобі мож-
на говорити! Негайно 

склади всі свої іграшки, 
бо я їх викину!   

Нічого, він ще 
маленький, напри-

бирається ще. Нехай 
відпочине!

Та склади ти  
свої іграшки хоч  

куди-небудь!

У мене є пропозиція. 
Складімо твої іграшки 
акуратно, щоб вони лежа-
ли в порядку. 

Ти вже самостійний і мо-
жеш сам прибрати свої 
іграшки. Ніхто не зро-
бить це за тебе.  Моло-
дець! Чудово виходить! 
Який у тебе порядок! 

Сюди тобі буде зручно 
скласти свої іграшки, 
щоб був порядок.

Після гри 
дитина не хоче 

складати свої 
іграшки або ро-

бить це з капри-
зами під тиском 

дорослих.  

У дитини  
немає 

певного 
місця, куди 

складати  
свої 

 іграшки.

Дитина 
маніпулює 
дорослими, 
знаючи, що її 
іграшки все 

одно прибе-
руть і без неї. 
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Дитина не прибира  своÏ     İграшки

Три правильнİ кроки:

Рано чи пізно всі батьки стикаються з проблемою привчання дитини до по-
рядку. Одні легко знаходять вихід із ситуації, що склалася. Іншим доводиться 
неабияк мучитися, перш ніж малюк навчиться класти всі речі на свої місця.  
Що ж робити, якщо дитина розкидає іграшки і при цьому не хоче їх прибирати?

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Привчайте малюка 

прибирати свої іграшки 
змалечку, ледве він почне 

ходити.

Хваліть дитину, якщо вона 
сама складає іграшки.

Не вимагайте  
від дитини того, чого ви  

не робите самі. 

Дитина 
намагаєть-

ся скласти 
свої іграш-

ки, але вдо-
ма панує 

загальний 
безлад.   
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Дитина капризу  в магазинİ

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Звичайно, звичайно! 
Я куплю тобі все, що 

ти захочеш.

Припини негайно! 
Навкруги люди 

дивляться! Як тобі не 
соромно!

Гаразд, можеш узяти 
дві іграшки,  

я заплачу. А інші  
поклади на полицю. 

Ми з тобою домовилися, 
коли збиралися в мага-
зин, що сьогодні купимо 
тільки конструктор. 

Встань, будь ласка. Нам 
доведеться вийти звідси. 
Спробуй припинити 
плакати. Дихай глибше, 
заспокойся. 

Постав, будь ласка, іграш-
ки на полицю. Я все одно 
сьогодні нічого не можу 
тобі купити.

Дитина бачить 
іграшку і дуже 

хоче, щоб це їй 
купили.  

Дитина 
бере  

з полиць  
магазину 

іграшки, які  
їй сподобали-

ся, і відмов-
ляється їх 
повертати. 

Малюк вима-
гає іграшку. 
У нього 
істерика, і він 
ніяк не може 

заспокоїтися.
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Три правильнİ кроки:

У магазині іграшок чути гучний дитячий плач, що переходить у крик. Ситуація знайома: мама вмовляє ма-
люка піти, а той, червоний, увесь у сльозах, тупотить ногами і навіть катається по підлозі, вимагаючи купити 
робота або ляльку. І жодні мамині пояснення не допомагають. Дитина вже увійшла в раж і не може заспо-
коїтися, навіть якщо готова відмовитися від іграшки. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Не піддавайтеся дитячим 

капризам. Не купуйте 
дитині іграшку на першу 

вимогу.

Якщо дитина влаштувала 
істерику в магазині, 

намагайтесь вийти з малюком 
на вулицю, чимдалі від 

глядачів.

Спокійно, але твердо 
скажіть дитині, чому ви не 
можете купити їй іграшку.

Дитина 
хоче, щоб 

мама купи-
ла їй нову 

іграшку.
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Дитина б’   маму

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Не смій бити мене! 
Я твоя мама! Діти не 

можуть бити батьків! 

Як тобі не соромно! 
Погана дівчинка! Усе,  

я від тебе йду! Ти мені 
така не потрібна!

Ти мене сильно  
вдарив. Я тебе відлуп-

цюю, щоб думав наступ-
ного разу, що робиш.

Заспокоймося трохи. Зроби по-
вільний вдих і видих. Битися не-
добре. Тобі щось не подобаєть-
ся? Ти хочеш пограти ще трохи? 
Скажи про це, а не бийся.  
Я можу дати тобі ще п’ять хви-
лин, а потім ми все-таки підемо.

Я йду зовсім ненадовго. Че-
кай на мене, я скоро повер-
нуся. Я тебе дуже люблю.  Ти 
робиш мені боляче. Так не 
можна поводитися. 

Ми з тобою грали. А тепер це 
вже не гра. Ти зробив мені бо-
ляче. Така гра мені не подоба-
ється. Попроси вибачення, будь 
ласка. І нумо грати по-іншому. 

Малюк  
не хоче йти  

і злиться  
на маму,  
яка його  

наполегли-
во кличе.   

Дитина 
грала  

з мамою,  
але потім 

жарт  
переріс  

в агресію.

Дитина  
не хоче,  
щоб мама 
йшла. Вона 
відчуває страх  
і образу. 
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Три правильнİ кроки:

«Та що ж ти робиш?» — обурюється мама, на яку її улюблений малюк раптом накинувся з кулаками. У такій 
ситуації в мами багато почуттів: з одного боку, дуже образливо, адже  дитина улюблена і обожнювана, з ін-
шого — мама розгублена. А як реагувати на дитячу агресію? Зробити вигляд, ніби не помічаєш? А раптом 
завтра буде ще гірше? З’ясуймо, чому так відбувається і як правильно розв’язати цю проблему. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Не бийте дитину у відповідь, 

інакше вона вирішить, що 
битися і бити маму — це 
правильно і нормально.

Не смійтеся,
 якщо дитина вас б’є.

Пояснюйте дитині, чому 
неправильно когось 

бити. Учіть її спілкуватися 
іншими способами. 

Дитина 
відмовила-

ся виступа-
ти на ранку. 
Їй страшно
 і соромно.
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Дитина кривдить менших

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Та навіщо тобі потрібна 
ця дитяча іграшка? 

Ти що, не бачиш, що 
ногою зруйнував 

чужий замок? Акурат-
ніше потрібно бути! 

Не заважай грати своєму 
старшому братові. Йди 

до своєї кімнати. 

Поглянь, як засмутився ма-
люк. Ти дорослий і сильний, а 
він ще маленький і слабкий. 
Ти відібрав у нього іграшку. Ти 
не попросив пограти, а віді-
брав силою. Це несправедли-
во. Тобі доведеться поверну-
ти іграшку і перепросити. 

Не можна кривдити малень-
ких. І битися теж недобре. 
Адже малюк не спеціально 
зламав твою будівлю. Ході-
мо, попросимо вибачення 
разом у малюка і його мами. 

Ти вже дорослий. Я знаю, що ти 
зовсім не жадібний. Твій братик 
хоче пограти твоїми іграшками. 
Пограйте разом.  

Дитина відби-
рає іграшку  
в малюка, 
меншого  

і слабшого  
від нього. 

Дитина не 
дає свої 
іграшки 

меншому 
братові.

Дитина 
вдарила 
малюка, тому 
що той випад-
ково зламав 
її пісочний 

замок.
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Дитина кривдить менших

Три правильнİ кроки:

— Звідки в нього це? — дивуються дорослі, коли малюк починає кривдити 
менших від себе дітей. Це можуть бути рідні братики і сестрички або діти у дворі. 
Інколи дуже складно пояснити дитині, чому не можна кривдити малюків.   

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Причини такої поведінки 

можуть бути різні. З’ясувати 
їх — найперше завдання.

Розмовляйте з дитиною 
частіше, пояснюючи, 

чому не можна кривдити 
маленьких.

Приділіть дитині більше 
уваги, можливо, їй не 
вистачає саме цього.

Дитина 
обзиває 

малюка. 
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Дитина говорить поганİ    слова

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Які діти стали розвине-
ні! Ми такого в цьому 

віці ще не знали. 

Ось тобі! Де ти цих 
слів набралась? Мені 

соромно за тебе! Жах! 
Що про мене люди 

подумають?

Ах ти, маленький 
негіднику! Та з ким ти 

розмовляєш?

Ти зараз вимовив дуже погане 
слово. Виховані діти ніколи його 
не вживають. Мені неприємно, 
що ти його говориш. Намагайся 
більше так не робити.   

Ти сказала погане слово. 
Воно дуже образливе. Тобі 
доведеться попросити  
у Катрусі вибачення.  

Говорити погані слова 
дуже некультурно. До-
мовмося, що в нашій сім’ї 
ми говоритимемо тільки 
хороші слова. 

Дитина 
 дізналася 

нове слово, 
розуміє, що 

воно нехоро-
ше, і переві-
ряє реакцію 

дорослого на 
свою пове-

дінку. 

Дитина 
вживає по-
гані слова, 

тому що чує 
їх удома.  

Дитина 
розуміє, що 
говорить 
погані слова, 
і робить це 
свідомо.  
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Дитина говорить поганİ    слова

Три правильнİ кроки:

Малюки зростають і активно вбирають усе, що бачать і чують навкру-
ги. А оскільки навкруги буває і погане, і хороше, наші діти вчаться, на 
жаль, не лише хорошого. І ось уже ми рознімаємо першу бійку і чуємо 
погані слова з вуст малюка.   

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Не кричіть на дитину і не ка-
райте її. Так ви лише закріпи-

те негативну поведінку.

Пояснюйте дитині, 
 чому погано лихословити.

Стежте за своїм мовленням. 
Дитина активно вбирає все, 
що ви робите і вимовляєте. 

Дитина 
говорить 

погані сло-
ва, тому що 

вона почула 
їх на вулиці 

або по те-
левізору. 
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Дитина куса ться

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Припини куса-
тися! А то зараз 
додому підемо!  

Хто навчив тебе кусатися? 
Я тобі зараз дам! Щоб 

більше такого не було! 

Ну, що? Відчула, як це? 
Боляче? Більше  

не кусайся, а то я тебе  
теж кусатиму!

Кусатися не треба. Це тобі не 
допоможе. Якщо ти хочеш 
попросити іграшку, просто 
скажи: «Катрусе, дай, будь лас-
ка, пограти твоїм зайчиком». 

Вибач, будь ласка. Сашко 
не хотів зробити тобі 
боляче. Сашко, ти вкусив 
Вову. Йому боляче. Це не 
смішно, коли комусь боля-
че. Більше так не роби. 

Кусатися неправильно. 
Спробуй домовлятися. За-
вжди можна знайти потрібні 
слова. Якщо ти хотіла, щоб 
дівчата грали в гру, яку ти 
придумала, треба було по-
яснити це їм, а не кусатися. 

Дитина  
не знає,  

як домови- 
тися іншим 
способом.

Дитина 
вдається до 
кусання як 

способу по-
казати свою 

перевагу 
або як засо-
бу добитися 

свого. 

Дитина не 
розуміє, 
що зробила 
боляче. 
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Три правильнİ кроки:

Деякі малюки б’ються. А є такі, які вважають за краще кусатися. І це стає справжньою проблемою для 
батьків. Мами покусаних дітлахів починають уникати спілкування. А малюк неначе не розуміє слів до-
рослих і продовжує кусатися, у такий спосіб відстоюючи свої права або висловлюючи образу. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Навчіть дитину інших  
способів спілкування. У жодному разі не кусайте 

малюка у відповідь. 

Пожалійте того, кого вкуси-
ла дитина. Відведіть свого 
малюка в бік і спокійно по-
ясніть, чому він не правий. 

Дитина 
почувається 
скривдже-

ною і неза-
хищеною  

в групі малю-
ків. Однолітки 

кривдять її, 
тому вона 

кусається. 
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Дитина не хоче йти до    дитсадка

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Усі діти відвідують 
дитсадок! Йди швид-
ше. Мені ніколи, я на 

роботу спізнююся!   

Вічно ти щось при-
думуєш. Йди негайно, 
бо я тебе відлупцюю. 
Подумаєш, кривдять. 

Дай здачу — і все.

Припини капризувати! 
Усе одно я відведу тебе 

до дитсадка.

Ти в мене хоробра і відважна.  
Я знаю, що ти хвилюєшся. Тому  
я трішечки побуду з тобою. У садку 
дуже цікаво. Там багато дітей. Ти  
з ними гратимеш. А я дуже скоро 
за тобою прийду.  

Сьогодні я можу трохи 
спізнитися на роботу. 
Розкажи, що сталося,  
і ми разом поміркуємо, 
що робити. Я з тобою. 
Ти не сам.  

Я тебе дуже люблю. Коли ти 
підеш до дитсадка, тобі там 
ніколи буде нудьгувати. 
А ввечері ми з тобою по-
граємо разом, почитаємо 
книжки або помалюємо. 

Дитина  
уперше йде 

до дитсадка. 
Вона ще не 

знає, що там  
її чекає. Тому  

перелякана  
і засмучена. 

Дитина 
відмовля-

ється йти до 
дитсадка, 

тому що не 
хоче роз-
ставатися  

з мамою. 

Малюк про-
сить маму не 
вести його до 
дитсадка, тому 
що там його 
кривдять  

діти.   
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Дитина не хоче йти до    дитсадка

Три правильнİ кроки:

Є малюки, які біжать до дитсадка підстрибом. Але є і такі, 
які влаштовують уранішній концерт, а в садку оголошують 
справжнє голодування. Насилу звикають до нової обста-
новки, починають битися і кусатися. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

Постарайтеся зрозуміти, 
чому дитина відмовляється 
йти до дитсадка. Не ігноруй-

те її думку.

Увечері, після дитячого сад-
ка, намагайтеся приділити 

малюкові більше часу.

Постарайтеся дати дитині 
більше тілесного контакту. 

Не затримуйтеся вечорами, 
завжди вчасно забирайте 

дитину із садка. 

Дитина 
плаче і не 

хоче йти до 
дитсадка,  

тому що 
боїться ви-
ховательки. 
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Дитина i комп’ютер

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Молодець! Ти в нас 
комп’ютерний геній!

Ми тебе покарали. 
Тиждень не ко-

ристуватимешся 
комп’ютером. Приду-

май собі інше заняття. 

Пограймо разом. 
Така чудова гра! 

Пограймо разом 
у цікаву гру.   

Ти можеш грати тільки 
15 хвилин на день. Я не 
можу тобі дозволити 
грати більше.  Я можу 
пограти з тобою, якщо 
хочеш, у настільну гру. 

Прекрасна погода! 
Покатаймося на лижах! 

Дитина 
забагато часу 

проводить
 перед 

комп’юте-
ром.    

Уся сім’я 
багато часу 

проводить за 
комп’ютером.    

Дитина 
хоче весь  
вільний
час грати
 в комп’ютер-

ні ігри. 
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Дитина i комп’ютер

Три правильнİ кроки:

Сучасні діти освоюють комп’ютери чи не від народження. Батьки із задоволенням купують їм планшети і ноут-
буки. Для маленьких користувачів з’явилася величезна кількість ігор і додатків.  Але разом з користю, яку при-
носять нинішні гаджети, у дітей нерідко виникає шкідлива залежність. І мамам, і татусям доводиться непросто. 
Адже якщо спробувати позбавити дитину комп’ютера, можна отримати істерику, яку часом важко зупинити.

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Обмежте час, який ди-

тина може проводити за 
комп’ютером (15–20 хвилин на 

день). 

Не піддавайтеся на дитячі 
провокації, не збільшуйте 

«комп’ютерний» час, особли-
во якщо дитина влаштовує 

істерики.

Стежте за тим, щоб дитині 
були доступні тільки дитячі 

ресурси. Переглядайте зміст 
сайтів, які ви дозволяєте від-

відувати дитині. 

Пограймо разом 
у цікаву гру.   

Дитина 
віддає 

перевагу 
комп’ютер-

ним іграм 
і нехтує всіма 

іншими 
справами.   
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Дитина б’  саму себе

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Що ти робиш? 
Навіщо себе б’єш?    

Припини! Не балуйся! 
Не заважай мені!

Весь день стоятимеш 
у кутку. Ти жахлива ди-

тина! Можеш плакати 
скільки завгодно!

Не засмучуйся, якщо щось не 
вийшло. Нумо малювати разом. 
Я тобі обов’язково допоможу. 
Бачиш, у тебе чудово виходить. 

Мені треба було термі-
ново з’ясувати одне пи-
тання. Вибач. Розкажи, 
що в тебе сьогодні було 
цікавого в садку.  

Поговорімо. Ти поводишься 
неправильно, за таке кара-
ють. Як ти вважаєш, як можна 
було зробити по-іншому?

Дитина 
 засмучена  
невдачею.  

У неї  
не вийшов 

малюнок.  

Дитина по-
карана. Вона 
дуже емоцій-
но переживає 

покарання. 

Дитина 
почува-
ється непо-
трібною. Вона 
намагається 
привернути 
мамину 
увагу. 
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Три правильнİ кроки:

Іноді діти раптом поводяться несподівано для нас, дорослих. Коли дитина б’є інших дітей — це прояв 
агресії. Дорослим зрозуміло, що з цим робити. А що робити, якщо раптом дитина  починає бити саму себе? 
Кулаками і дуже сильно. Що вона хоче цим сказати, навіщо це робить — батьки зазвичай не розуміють. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

Не кричіть на малюка.
Дайте дитині упевне-
ність у тому, що вона 

улюблена.

Навчіть малюка 
інакше сприймати 

свої невдачі.

Дитина 
вважає, що 

в неї немає ні-
чого хорошого. 

Малюк гово-
рить про себе 

«я поганий», 
«я нічого не 
вмію», «мене 

ніхто не 
любить».
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Дитина просить  
переглянути мультики

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Йди швидше! Я тобі мульти-
ки увімкнула, дивися.  

А я доки вечерю приготую.

Дитинко, вже пізно. 
Може, ти підеш спати?

Дивися, дивися, 
тільки з’їж усе.

Нумо разом готувати 
вечерю! 
Ти мій помічник! 

Ось бачиш, прочитана 
казка виявилася не 
менш цікавою, ніж 
мультфільм. Добраніч, 
моє сонечко!  

Зараз час обідати. Я не можу 
увімкнути тобі телевізор. 
Коли доїси, зможеш перегля-
нути один мультфільм.  

Дитина  
дивиться 

 мультики  
і може провес- 
ти перед екра-

ном телевізо-
ра забагато 

часу.    

Дитина хоче 
дивитися 

мультики під 
час обіду.  

Дитину 
неможливо 
відірвати від 
телевізора,
навіть тоді, 
коли треба 
лягати 
спати. 
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Три правильнİ кроки:

 — У нас проблема, — звертається мама до дитячого психолога. —  Дитина вимагає, щоб я постійно 
вмикала їй мультфільми. Може годинами дивитися. Якщо я намагаюся заборонити, відразу влаштовує 
істерику, може довго плакати.

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

Обмежте час перегляду  
мультфільмів.

Не замінюйте мульт-
фільмами своє спіл-
кування з дитиною.

Зацікавте дитину іншою 
справою, окрім пере-

гляду телевізора.

Дитина
постійно 

вимагає уві-
мкнути їй 
мультики.  
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Дитина боïться темряви

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Що за нісенітниця!  
Спи, я тобі сказала!  

Подумаєш, темно. Нікого 
 тут немає, не придумуй.      

Чого ти кричиш!  
Увесь дім розбудив! 

Зараз же спи! Це про-
сто тінь на стіні. 

Ти що, боягузка? Чого ти 
боїшся? На вулиці ліхтарі 

горять. Нічого страшного. 
Не поводься, як маленька!

Не хвилюйся, звичайно, я за-
лишу нічник увімкненим, ми ж 
домовилися. А ще я дам тобі 
твого улюбленого ведмедика.  

Ти злякався? Не бійся.  
Я побуду з тобою. Я тебе 
охоронятиму. А ти за-
синай і не тривожся. 

У мене для тебе сюрприз. Це 
чарівний ліхтарик. Якщо на 
вулиці темно, він допомагає 
зробити темряву нестраш-
ною. Ходімо перевіримо? 

Малюк 
боїться 

засинати 
в темній 
кімнаті. 

Дитина від-
мовляється 

виходити на 
вулицю, коли 

там темно. 

Малюк  
прокинув- 
ся вночі 
 і злякався  
в темряві.  
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Дитина боïться темряви

Три правильнİ кроки:

 — Матусю, не вимикай світло!
 — Я туди не піду, там темно!
Знайома ситуація? Маленькі діти нерідко бояться темряви. Вони не хочуть засинати в темній кімнаті 
або виходити в напівтемний коридор, не занадто люблять вечірні прогулянки.   

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

Не примушуйте дитину 
знаходитися в темряві.

Не смійтеся над 
дитячим страхом. Не 

називайте малюка 
боягузом.

Разом з дитиною по-
ступово навчайтеся не 
боятися темряви, вико-
ристовуючи різні ігри.

Дитина
 боїться 
темних 

приміщень.
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Дитина робить усе повıльно

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Не можу спокійно дивитися, 
як ти повільно це робиш. 
Краще сама тебе одягну.     

А ну, їж скоріше.  
Сидиш три години.  

У кого ти вдалася така 
повільна!

Ти спеціально все  
повільно робиш, щоб  

я розсердилася і за тебе 
прибрала!? Ти ледаще!

Перевірмо, чи встигнеш ти 
одягнутися за той час, поки 
висиплеться пісок. 

Хто в нас сьогодні 
швидше за всіх поїсть? 
Нумо змагатися! 
Я точно знаю, що 
ти зараз виграєш!

Встигнеш прибрати до по-
чатку мультфільму — пере-
глянемо його разом.  

Дитина
 так повіль-

но одягаєть-
ся, що часу 

на прогулян-
ку майже не 

залишає-
ться. 

Дитина 
дуже повіль-

но складає 
іграшки. 

Дитина 
дуже 
повільно 
їсть.    
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Дитина робить усе повıльно

Три правильнİ кроки:

Є малюки, які роблять усе швидко та енергійно. А є такі, які не дуже квапляться. Такі повільні діти при-
носять чимало клопоту батькам, причому анітрохи не менше, ніж активні і рухливі зірвиголови. Батьки 
таких діточок переймаються, що їм буде складно навчатися в школі і встигати за ритмом життя.    

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

Влаштовуйте маленькі 
змагання.

Хваліть малюка, 
якщо в  нього щось 
виходить зробити 
швидше, вчасно. 

Намагайтеся приймати 
дитину такою, яка вона 

є, і не порівнювати 
 з іншими дітьми.

Дитина 
ніяк не може 

почистити 
зуби.  

29



Дитина боÏться лİфта

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Зараз же заходь у ліфт! Що 
це ще таке! Мені ніколи  

з тобою по сходах бігати.   

Що, знову влаштовуватимеш 
мені істерики? Тоді взагалі 

гуляти не будемо ходити, 
сиди вдома. Ось малята всі 
вже гуляють, а ти боягузка.

Якщо не поїдеш, підеш 
сам темними сходами!

Добре, сьогодні ходімо 
сходами. Ходити пішки 
насправді дуже корисно. 

Пропоную пограти. 
Поки ми спускатимемо-
ся в ліфті, треба назвати 
якомога більше слів 
на букву  Л. Один, два, 
три — почали! 

Дивися, як улаштований ліфт! 
Шумить він, тому що його під-
німає і опускає мотор. Якщо 
раптом ліфт ламатиметься, 
він не впаде. Прийде майстер 
і полагодить ліфт. Ми з тобою 
завжди їздимо разом. А ра-
зом нам нічого не страшно!

Дитина 
сильно переля-

кана, вона не хоче 
входити в замкне-

ний простір ліфта, 
боїться гучних 
незрозумілих  

звуків, побою-
ється увійти  

і не вийти. 

Дитина 
боїться

 заходити
в ліфт, тому 

що боїться 
застрягти.

Дитина чекає, 
що зараз їй 
доведеться 
їхати в ліфті. 

Ой, як страш-
но! Ні за що 

завтра в ліфті 
не поїду!

Це жах  
якийсь! Сусід 

застряг у ліфті. 
Просидів там 

три години, йому 
стало погано...
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Дитина боÏться лİфта

Три правильнİ кроки:

«Не поїдемо на ліфті, а ходімо пішки по сходах», — просить малюк маму. Мама пробує завести дитину 
в ліфт, але нічого не виходить. Малюк упирається, кричить і не хоче чути жодних умовлянь про те, що 
разом не страшно, що всі люди користуються ліфтом тощо. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

Поставтеся серйозно 
до дитячого страху.

Не форсуйте події. Якщо ви 
розумієте, що дитина не го-
това користуватися ліфтом, 

дозвольте їй поки що ходити 
пішки.

Поводьтеся дуже впевнено і спо-
кійно, коли разом з дитиною їдете 

в ліфті. Розкажіть про те, як працює 
ліфт, вивчіть з малюком правила без-

печного користування ліфтом.

Дитина 
боїться 

ліфта, тому 
що одного 

разу 
застрягла 

в ліфті разом 
з мамою. 
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Дитина погано Ïсть*

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

З’їмо ще ложечку! Ам! Ось 
так, молодець! Ложечку за 

маму, ложечку за тата!   

Звичайно, моє со-
нечко. Зараз мама 

покаже тобі мультики. 
Тільки поїж добре. 

А ну, їж зараз же! 
Швидше! Бо поставлю 

в куток!

А той, хто сьогодні поїсть са-
мостійно, отримає наклейку. 
Збереш 10 наклейок — і ми  
з тобою підемо в зоопарк.  

Дивитися телевізор за 
обідом неправильно, це 
шкідливо. Коли ти по-
їси, я ввімкну телевізор.  

Цікаво, хто кого обжене? 
Хто швидше з’їсть суп?

Дитина не 
хоче їсти 

сама. Вона 
звикла, щоб 

її годували 
дорослі.  

Дитина довго 
сидить за 

столом. Вона 
їсть, але дуже 

повільно.  

Малюк ви-
магає, щоб під 
час обіду йому 
показували 
мультики. 

(*зверніть увагу: тут ідеться тільки про порушення поведінки, але не про проблеми з дитячим здоров’ям)
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Дитина погано Ïсть*

Три правильнİ кроки:

Дитина сидить за столом і колупає виделкою в тарілці. Минуло вже більше ніж півгодини, а обід досі ці-
лий. Мама щосили намагається нагодувати малюка. Вона розважає його казками, вмикає телевізор, щоб 
хоч якось переконати незговірливу дитину з’їсти хоч ложечку.   

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Не перетворюйте обід 

на шоу з іграшками  
і мультфільмами. 

Хваліть малюка за те, 
що він поїв швидко,  

з апетитом, акуратно.
Показуйте приклад, як 

треба добре їсти.

Дитина грає 
з іграшками, 
замість того 

щоб обідати.   
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Дитина погано засина

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Скільки можна до тебе 
підходити! Що це таке — не 
спиться? Закривай очі і спи.   

Що це за нісенітниця  
ще? Не спатимеш ти  

з увімкненим світлом. 
Темряви він боїться! Спи!

Припини балуватися! 
Давно час спати. 

Лягай, уже північ. 

Закривай оченята. Я прочи-
таю тобі казку. 

Домовмося з тобою. Щоб тобі 
було спокійно, я ввімкну ніч-
ник і залишу прочинені двері 
до твоєї кімнати. Я буду поряд 
і завжди зможу прийти, якщо 
ти мене покличеш.   

Прокидайся, мій хороший. 
Пора вставати. У  нас режим. 

Дитині 
складно 

засинати, 
і вона 

постійно 
кличе маму. 

Дитина не 
хоче спати, 

тому що дуже 
пізно про-

кинулася.   

Малюк не 
може заснути, 
тому що йому 
страшно. 
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Дитина погано засина

Три правильнİ кроки:

Іноді вкладати малюка спати — справжнє покарання. Він крутиться в ліжечку, кличе батьків, а потім 
починаються нескінченні прохання: «попити води», «заспівати колискову», «відкрити шторку», «попра-
вити подушку». У результаті дитина засинає дуже пізно, а вранці прокидається, узагалі не відпочивши.

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Забезпечте дитині спо-
кійні ігри перед сном 
або неквапливу про-

гулянку.

Читайте перед сном 
казки і співайте  

колискові.

Привчайте дитину дотри-
муватися режиму дня. 

Дитина ди-
виться телеві-

зор перед 
сном.   
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Дитина не хоче допомагати  
в хатнıх справах

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Напрацюєшся ще! 
Грай, моя хороша.

 Я сама все зроблю.   

А я говорю, що тобі доведеть-
ся прибирати! Кожен член 
нашої сім’ї повинен брати 

участь у цьому!

Ти в нас один такий, не-
роба! Хоч би за хлібом схо-

див! Ось інші діти мамам 
допомагають! Не те що ти!

Ти моя помічнця! У тебе добре 
виходить. Разом ми прибере-
мо набагато швидше, а потім 
пограємо. 

Дивися, як ми дружно на-
водимо лад! Але без твоєї 
допомоги нам ніяк не обій-
тися! Допоможеш?  
Ось ганчірка, ось віник. 

Домовмося з тобою. Ти вже 
дорослий і можеш допомагати 
мені і татові. Ми з тобою часто 
ходимо за хлібом. Тепер можеш 
робити це сам, а я в цей час 
зможу взятися за інші справи. 

Мама 
вважає, 

що дитина 
занадто ма-

ленька, щоб 
допомагати 

їй приби-
рати.  

Малюк 
 не хоче 

допомагати 
мамі, тому що 

він не робив 
цього раніше.   

Дитина 
відмовляється 
допомагати 
мамі з при-
биранням, 
тому що хоче 
грати. 
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Три правильнİ кроки:

Чи потрібно залучати дитину до хатньої роботи? Скільки має бути в малюка домашніх обов’язків? З якого віку треба 
починати? Усі батьки самі відповідають собі на ці запитання. Але все-таки більшість мам і татусів вважають, що їхній 
малюк повинен допомагати вдома. І це правильно. Так дитина починає розуміти, що треба не лише грати з іграшка-
ми, але й працювати разом з усіма. А ще це важливо для того, щоб дитина зрозуміла: ми живемо і щось робимо не 
лише для себе, але й для тих, хто знаходиться поряд з нами. Проте не всі діти готові допомагати батькам удома.  

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Разом з дитиною із задово-
ленням виконуйте домашні 

обов’язки, щоб показати 
позитивний приклад.

Хваліть дитину 
за допомогу вдома.

Давайте малюкові такі 
доручення, які він може 

успішно виконати за неве-
ликий проміжок часу.

Малюк 
 не хоче 

допомагати 
мамі, тому 

що він хоче 
вчинити по-

своєму.   
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Дитина нı з ким не дружить

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Ходімо звідси. Тут погані 
діти. Вони не хочуть з то-

бою дружити. Та нічого, ми 
інших знайдемо. 

Ти навіщо побився? З тобою 
діти дружити не будуть! 

Ти цього хочеш? 

Ти що, так і стоятимеш  
і триматимешся за ма-

мину спідницю? Швидше 
йди до дітей і грай! 

Якщо ти хочеш грати з дітла-
хами, скажи їм про це. А ще 
ти можеш запропонувати їм 
пограти в гру, яку придумаєш.  

Я розумію, ти хочеш дружити 
з дітлахами. А битися ти почав 
від того, що був з чимось не 
згоден. Спробуймо інакше. Що 
як наступного разу ти просто 
запропонуєш їм пограти? 

Якщо хочеш, ходімо до малят 
разом. Я постою десь поблизу, 
поки ти гратимеш.  

Малята 
не беруть 

дитину 
в гру. 

Дитина со-
ромиться 
вступати  

в контакти  
з одно- 
літками.

Малюк 
 не вміє 
з’ясовувати  
стосунки сло-
вами. Він ви-
являє незгоду 

за допомогою 
кулаків.   

38



Дитина нı з ким не дружить

Три правильнİ кроки:

Усім дорослим дуже хочеться, щоб їхній малюк зростав товариським і в нього було багато друзів. Але іноді 
невміння або небажання спілкуватися стає великою проблемою для дитини.  Їй хочеться пограти з друзями, 
але вона не вміє товаришувати, тому що соромиться або поводиться агресивно.   

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

Спостерігайте за тим, 
як дитина спілкується 

з однолітками.

Розмовляйте з дитиною 
про її друзів, про конфлік-

ти, про дружбу. Обгово-
рюйте складні ситуації 

разом.

Не втручайтеся в дитячі 
стосунки. Давайте малю-
кові можливість самому 

налагодити стосунки  
з дітьми. 

Малюк 
дуже  

засмутився, 
що діти його 

дражнять. 
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Дитина манİпулю  батьками

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Гаразд, іди ще пограй.  
З татом я домовлюся!

Добре, добре, бери, 
але ненадовго. 

На, їж, тільки не кричи! На 
нас люди дивляться! 

Ти ж знаєш правила. Зараз 
треба лягати спати, тато ціл-
ком має рацію. 

Це не іграшка. Краще пограй-
мо з тобою в цікаву гру. 

Зараз тобі морозиво не можна. 
Навіть якщо ти кричатимеш іще 
голосніше, я не куплю його тобі. 
Якщо тобі чогось хочеться, краще 
говорити про це спокійно, а не 
кричати. Коли ти заспокоїшся, 
можемо обговорити, чим поки що 
можна замінити морозиво.  

Дитина 
намагається 

домовитися 
з мамою  

і лягти спати 
пізніше. 

Малюк 
вимагає 
купити 

морозиво, 
коли в нього 

болить  
горло. 

Дитина хоче, 
щоб мама 
дозволила 
їй грати  
з мобільним 

телефоном.  
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Три правильнİ кроки:

Наші малюки дуже розумні і спостережливі. І якщо раптом ми, дорослі, не домовимося про те, за якими прави-
лами виховувати дітей, то вони дуже швидко метикують, як цим скористатися. Наприклад, можна попросити 
дозволу в татуся на те, чого не дозволила мама, і навпаки. Саме так і поводяться багато дітей. А в результаті через 
деякий час батьки розуміють, що малюк робить тільки те, що захоче. Маніпуляція — це ще і той випадок, коли 
дитина випрошує іграшку або погрожує піти з дому, якщо дорослий не хоче щось зробити так, як хочеться їй.

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

Навчайтесь правиль-
но розпізнавати моти-
ви дитячої поведінки.

Не піддавайтеся  
на дитячі провокації.

Розмовляйте з малюком спокійно. 
Витримуйте одну лінію виховання  
в сім’ї. Заборони і дозволи мають 
бути однаковими у всіх, хто бере 

участь у вихованні.  

Малюк  
погрожує 

піти з дому, 
якщо мама  

не дозволить 
йому грати  

в комп’ютер-
ну гру.
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Дитина не хоче вчитися   читати

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Тобі до школи йти, а ти на-
віть букв не знаєш! Сором! 
Відкривай негайно книгу!    

Читай швидше! 
Бо підеш стояти в кутку.  

Ну, не плач, не нервуй. 
Добре, сьогодні читати 

не будемо.

Чудово, коли вмієш читати 
сам. Навчившись читати, ти 
зможеш дізнатись багато 
цікавого.

Нумо читати по черзі: 
одне слово я, інше — ти. 

Домовмося з тобою. Щодня ми  
з тобою трохи читатимемо. Ти 
вже знаєш букви, молодець. І 
читати в тебе відмінно виходить.  
Мені дуже цікаво, чим же за-
кінчиться оповідання.

Дитина  
відмовля-
ється ви-

вчати букви 
і не хоче 

читати.

Малюк 
 капризує, 

тому що хоче 
гратись, а не 

читати.

Малюк усім 
своїм вигля-
дом показує, 
що йому не 
подобається 

читати.  
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Дитина не хоче вчитися   читати

Три правильнİ кроки:

Настає час, коли дитині треба починати вчитися читати. І в цей момент бать-
ки нерідко стикаються з опором.  Малюк відмовляється вивчати букви, хоча  
в нього немає проблем із запам’ятовуванням. Він не хоче вчитися читати, 
навіть якщо батьки постійно розповідають йому, як це треба і важливо. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Частіше читайте дитині  

і давайте прослуховувати 
аудіокниги, замість того щоб 

переглядати мультфільми.

Виховуйте в дитини інтерес 
і повагу до книг і читання. 

Книги в дитячій кімнаті 
мають стояти в доступному 

місці.

Хваліть дитину, якщо 
вона виявляє цікавість до 

читання. 

Дитина не 
слухається 

маму. Малюк 
злиться, тому 
що мама при-

мушує його 
вчитися 

читати.
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Дитина не любить умиватися

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Я тобі сказала, що треба 
вмиватися! Припини не-

гайно капризувати!

Знову твої капризи! 
Я знаю, чому ти тягнеш час 

і не йдеш умиватися. Ти про-
сто не хочеш лягати спати! 

Негайно вмивайся! 
Мала ще не слухатися!

А зараз я навчу тебе вмивати-
ся так, щоб вода не потрапля-
ла в очі. Я знаю один секрет!

Розумію, ти не хочеш 
лягати спати. Але якщо ти 
зараз швидко вмиєшся, 
то ми встигнемо почитати 
твою улюблену книгу. 

Ось тобі спеціальна мильна піна. 
Коли ти митимеш руки, з піни 
можна робити справжні чудеса. 

Дитина  
боїться 
води. 

Малюк не 
любить, 

коли вода 
потрапляє 

йому 
 в очі.

Дитина не 
любить уми-
ватися, тому 

що їй нудно 
робити одне 

й те ж.   

Малюк  
не хоче  
вмиватися,  
він тягне час, 
щоб не йти 

спати. 
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Три правильнİ кроки:

Ми, дорослі, починаємо привчати дітей до чистоти змалку. Ми купуємо їм маленькі зубні щітки, читаємо вірші 
про те, як здорово бути чистьохами, показуємо свій власний позитивний приклад. А діти? Деякі вмиваються  
з величезним задоволенням. А деякі кожне умивання перетворюють на скандал і трагедію.     

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3
Щоб виховати чистьоху, 

привчайте дитину до вмиван-
ня змалечку.

Умивайтеся разом. Батьків-
ський приклад допомагає 

прищеплювати корисні 
навички.

Перетворіть просте  
і нудне умивання на ціка-

ву і забавну пригоду.

Дитина не 
любить уми-
ватися, тому 

що просто 
проявляє 
упертість.
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Дитина часто плаче 

крок 1

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Ну, чого ти ридаєш? Тобі чи 
робити нічого? Мишко тобі 
іграшку не дає? Подумаєш!  

Я тобі ще кращу куплю.   

Припини плакати! Мене 
сльозами не проймеш. Тобі 

все одно доведеться  
чистити зуби. 

Ще сто разів перепи-
суватимеш! Якщо так 

писатимеш, ніхто тебе до 
школи не візьме!

Ти хотів пограти Мишковою іграш-
кою, але він не захотів тобі її давати? 
Я розумію, це образило тебе. Але це 
Мишкова іграшка. Не плач. Спробуй 
запропонувати йому помінятися 
іграшками.

Нумо змагатися! Хто з нас 
краще зуби почистить,  
у кого вони стануть біліші? 

Не засмучуйся, не треба плака-
ти, якщо щось відразу не вихо-
дить. Ми з тобою потренуємося, 
і в тебе обов’язково все вийде. 

Дитина 
плаче від 
того, що 

не може 
отримати 

іграшку, 
яку їй дуже 

хочеться 
мати. 

Дитина 
готується до 

школи і пише 
палички.  

У неї вихо-
дить не дуже 

красиво.

Дитина  
не хоче робити 
те, що гово-
рить мама. 
Малюк вико-

ристовує плач 
як захист. 
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Дитина часто плаче 

Три правильнİ кроки:

«Трохи що — відразу сльози, — скаржиться мама. — Потім довго заспокоюється. Але заспокоївшись, на-
віть не пам’ятає, через що плакати починав».  Такі малюки не рідкість. І мамам із ними дуже непросто. Адже 
дорослих бентежать дитячі сльози. Тому що коли дитина плаче, з нею дуже складно про щось розмовляти.   

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

крок 1 крок 2 крок 3

З’ясуйте причину 
дитячих сліз.

Якщо дитина використовує плач як 
спосіб маніпуляції батьками, поводь-
теся спокійно і впевнено. Зробіть пау-
зу, щоб малюк заспокоївся, і запропо-

нуйте йому поговорити спокійно.

Якщо дитина плаче, тому 
що перелякана, покажіть 

їй, що ви поруч, що ви 
можете захистити її. 

Дитина 
боїться 

заходити до 
кабінету 

лікаря. 
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Дитинİ подобаються злİ İграшки

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Грай, чим хочеш, 
аби тобі було цікаво.    

Який смішний 
монстрик! Пропоную 

збирати колекцію.

Звичайно, дитинко! Ми 
з татом подаруємо тобі 
таку ж іграшку на день 

народження. 

Сподіваюсь, тобі сподобається 
такий подарунок. 

Подивися, який цікавий 
конструктор. Ми можемо 
разом побудувати.  

Я вважаю, що це страшна і зла 
іграшка. Подивися на неї уваж-
но. Спробуймо вибрати добру, 
веселу іграшку. 

Дитина 
часто грає 

страшними 
іграшками, 
вибираючи 

їх з-поміж 
інших. 

Дитина  
просить маму 

купити їй таку 
ж страшну 
іграшку, як  

у друга.

Дитина  
вибирає страш-
ну іграшку, 
тому що має 
агресію або 
страхи, 

 з якими їй не 
під силу впо-

ратися самій. 

крок 1
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Дитинİ подобаються злİ İграшки

Три правильнİ кроки:

 Є діти, які з усього різноманіття дитячих іграшок вибирають найстрашніших монстрів і роботів, драконів  
і піратів. І чим злішою виглядає іграшка, тим вона більше подобається малюкові. Таких персонажів можуть 
вибирати як хлопчики, так і дівчатка. Адже всім зрозуміло, що монстри і чудовиська можуть провокувати 
дитячу агресію, страхи і тривожність. І нерідко батьки зазнають великих труднощів, коли треба заборонити 
дітям грати такими іграшками.  

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Дитина 
хоче таку 

ж страшну 
іграшку, як та, 

яку рекла-
мують по 

телевізору.

крок 1 крок 2 крок 3
Купуючи дитині іграшки, 

передусім, думайте про те, 
які почуття вони можуть 

викликати.

Читайте малюкові добрі 
книги, щоб він віддавав пе-
ревагу хорошим, веселим, 

добрим персонажам.

Не бійтеся відмовити малю-
кові в купівлі злої, агресив-
ної іграшки. Пропонуйте як 

альтернативу іграшку добру, 
але не менш цікаву. 
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Дитина не вİдпуска  маму

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Що ти влаштовуєш! 
Відпусти мене зараз же! 

Мені потрібно піти, 
я все одно не залишуся!

Мама татові: 
— Потримай його, 

поки я вийду!

Що з нєю робити — не 
зрозуміло! Поводиться 
як маленька. Доведеть-

ся покарати.

Мені треба піти у справах. 
Поки ти пограєшся з татом. 
Час мине швидко. Помахай 
мені у віконце, коли я вийду. 

Ходи-но сюди швидше, ми 
пограємося з тобою. Матуся 
дуже скоро прийде.  
А ми їй телефонуватимемо.

Коли ми прийдемо з прогулян-
ки, мама вже повернеться.

Дитина 
гостро 

переживає 
розлучення 

з мамою. 

Дитина 
знає, що 

мамі скоро 
треба йти.

Малюк пере-
живає по-
чуття страху, 
тривоги. Йому 
здається, що 

мама не по-
вернеться.

крок 1

50



Дитина не вİдпуска  маму

Три правильнİ кроки:

«Нікуди не можу піти, — нарікає мама. — Щойно починаю збиратися, як дитина плаче, навіть істерику 
може влаштувати. Таке відчуття, ніби я зрадниця. І часу з ним багато проводжу, і не від’їжджаю ніколи,  
а відбувається  щодня одне й те саме. Я нервую, засмучуюся, потім у мене весь день догори дриґом. Між 
іншим, коли я все-таки йду, а малюк залишається з татом або бабусею, він спокійно грається і не плаче. Уся 
проблема тільки в тому, щоб розлучитися».

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Малюк  
боїться за-

лишитися без 
мами. Його 

лякає сам 
момент роз-

лучення.

крок 1 крок 2 крок 3

Не ставтеся до такої поведін-
ки як до банального капризу. 
Більшість дітей дійсно насилу 

розлучаються з мамою.

Проводьте більше часу  
з малюком. Це дасть йому 
впевненість, що мама не-

одмінно повернеться.

Якщо вам потрібно відлучити-
ся, придумайте дитині цікаве 
заняття. Залишайте малюка  
з тими близькими, з якими  

в нього теплі, хороші стосунки.
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Дитина не впевнена в собİ

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

 Ну що ти в мене такий 
скутий. Йди з тіткою 

познайомся.    

Діти, це Артем. Візьміть його 
пограти, а то він соромиться. 

Твоя вихователька сказала, 
що ти не зміг відповісти на за-
нятті. Ти що, нічого не знаєш? 

Чому ти мовчав? Як ти до шко-
ли підеш? Адже там доведеть-

ся відповідати біля дошки.  

Нумо разом знайомитися. Мене 
звуть Ольга. А це мій син Артем. 
Приємно познайомитися.  

Ти хотів би пограти з дітьми, 
але не знаєш, як сказати їм про 
це? Подивися, там грає твій 
знайомий Дмитро. Ти можеш 
підійти до нього.

Як сьогодні пройшов день? 
Було заняття, ти злякався і не 
відповів? Нічого, так буває. Хо-
чеш, потренуємося відповідати 
разом? Ти в мене молодець.  
У тебе все вийде!

Малюк 
соромить-
ся знайо-

митися  
з людьми. 

Дитина 
розгублю-

ється, якщо 
її виклика-
ють відпо-

відати.

Малюк  
боїться підійти 
до дітей, щоб 
залучитися 
до гри. 

крок 1
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Дитина не впевнена в собİ

Три правильнİ кроки:

Є діти, які поводяться дуже скуто і соромляться від того, що не відчувають упевненості в собі. Ця не-
впевненість заважає їм ставати лідерами, заводити нових друзів, бути активними. Звичайно, іноді ці 
особливості можуть бути пов’язані з тим, що саме так поводяться мама і тато або хтось один з батьків. 
Але найчастіше причини полягають в іншому. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Малюк  
соромиться 
звернутися 

до продавця, 
щоб зробити 

покупку.

крок 1 крок 2 крок 3
Хваліть дитину, будь-якими 
способами намагайтеся під-

тримати її, підвищити її само-
оцінку.

Давайте дитині якомога 
більше можливостей спіл-
куватися з дітьми різного 

віку. 

Запропонуйте малюкові 
займатися в театральній 

студії. 
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Дитина боÏться Дıда Мороза

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Нумо, розкажи Дідові 
Морозу вірш. Ти ж учив! 
А то Дід Мороз тобі по-

дарунки не подарує. 

Як тобі не соромно?  
Це ж Дід Мороз! Фе, як ти  

погано поводишся. На тебе  
інші діти дивляться. 

Йди зараз же. Усі діти 
грають, танцюють, один 

ти в мене боягуз. 

Спробуймо поки що виступати 
без віршів. Можна, щоб моя 
дитина взяла участь у загальних 
номерах з іншими дітьми і не 
читала вірші Дідові Морозу?

Спасибі тобі, Дідусю Мороз 
(Дитині). Бачиш, який Дід Мо-
роз добрий і веселий. Ось тобі 
подарунок від нього! 

Я розумію, що ти трохи боїшся 
Діда Мороза. Коли я була ма-
ленька, я теж його боялася. Ми 
можемо просто сісти і подиви-
тися, як виступають діти. Або 
виступити разом з тобою.

Дитина 
не хоче 

розповіда-
ти вірш, 

тому що 
поруч Дід 

Мороз, 
якого він 

боїться. 

Дитина 
не хоче 

заходити  
в зал, де 

приходить 
свято, тому 

що там є 
Дід Мороз.

Дитина боїть-
ся Діда Мороза, 
тому що  
в нього гучний 
голос, велика 
борода і чер-

воний ніс. 

крок 1
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Дитина боÏться Дıда Мороза

Три правильнİ кроки:

«Скоро новорічне свято. Не знаю, що й робити. Малюк так боїться Діда Мороза, хоч на свято його не 
веди», — таку скаргу можна почути від багатьох мам. Але ж так хочеться, щоб Новий рік був для дити-
ни яскравим святом, що запам’ятовується.    

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Мамо,
 я не хочу, 
щоб при-

ходив Дід 
Мороз. 

Я його бо-
юся.

крок 1 крок 2 крок 3
Розповідайте дитині про те, 

який Дід Мороз добрий 
 і веселий.

Під час свята будьте по-
ряд з дитиною. Ви можете 
навіть тримати малюка за 

руку. 

Не запрошуйте додо-
му Діда Мороза, якщо 
бачите, що в дитини  

є сильний страх.
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Дитина смокче палець

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Сиди спокійно, 
дивися мультики.    

Поклади руки поверх ков-
дри. Смоктатимеш палець — 

надягну тобі рукавички.

Просто якесь покарання. 
Смокче палець, і нічого з 
цим поробити не можу. Я 
працюю, часто вдома не 

буваю,  
а дитина засмучується.

Чудова прогулянка  
в нас вийшла!

Я почитаю тобі казку, по-
сиджу з тобою поряд, і ти 
спокійно заснеш.

Мені треба ненадовго 
відлучитися. А потім ми ще 
пограємо з тобою.

Дитина 
смокче 

палець, 
коли її 

увага дуже 
сильно 
зосере-

джена на 
чомусь.

Дитина 
смокче па-

лець, пере-
живаючи, 

що мама 
пішла.

Дитина 
смокче 
палець,
 щоб зас-
покоїтися 
і заснути.

крок 1
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Дитина смокче палець

Три правильнİ кроки:

У деяких дітей досить довго може зберігатися одна зі шкідливих звичок — смоктання паль-
ця. Мамам і татусям доводиться докласти чимало зусиль, щоб позбавити цього дитину. Але 
минає трохи часу, і звичка може повернутися.  

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Дитина 
смокче 

палець, коли 
не хоче їсти.

крок 1 крок 2 крок 3

Не кричіть на дитину, 
не мастіть пальці гірчицею.

Допоможіть малюкові роз-
слабитися. Наприклад, зробіть 
йому масаж перед сном, заспі-

вайте колискову, погладьте 
по голові.  

Створіть удома теплу, 
комфортну обстановку. 
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Дитина не може всидİти на мİсцı

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Перестань зараз же кру-
титися! Скільки можна!? 

Займатися давай!    

Вихователька на тебе 
скаржиться, що ти ходиш 

під час заняття. Доведеть-
ся тебе покарати!

Припини зараз же! 
Скільки це може 

тривати! Посидь хоч 
хвилину спокійно!

А тепер маленька 
фізкультхвилинка! 

Зараз ми з тобою підемо за-
писуватися в секцію з футбо-
лу. Сподіваюсь, тобі сподоба-
ється займатися спортом. 

Як чудово!

Дитина 
насилу 

може 
всидіти на 

місці. 

Малюк 
поводиться 

дуже 
активно, 
постійно 

скаче  
і балується. 

Дитина
 не може 
висидіти на 
занятті. 

крок 1
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Дитина не може всидİти на мİсцı

Три правильнİ кроки:

Діти непосидючі, вони перебувають у постійному русі. Знайдеться зовсім неба-
гато малюків, які можуть усидіти на місці більше ніж 10 хвилин. Інші ж постійно 
крутяться, встають, ходять по кімнаті. Їм складно зосереджувати увагу на тому, 
про що говорить дорослий. Поки малюки ще в садку, з цим не виникає проблем. 
Зате в школі непосидючість створює чималий клопіт. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Дитина не 
може зосе-

редитися 
і бути уваж-

ною.

крок 1 крок 2
крок 3

Привчайте дитини дотри-
муватися режиму дня.

Регулюйте фізичне та 
емоційне навантаження 

малюка. 

Для привертання уваги використо-
вуйте прийоми перемикання уваги. 
Такі діти мають дуже короткий пе-

ріод концентрації уваги, який треба 
змінювати фізкультхвилинкою.
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Дитина обманю  батькıв

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Ти просто шкідник 
якийсь. Щодня щось 

псуєш і розбиваєш!

Ну, що ти сьогодні отри-
мав? Якщо щось погане, 

будеш покараний!

Вічно ти брешеш і приду-
муєш всілякі небилиці.

Ти розбив вазу? Я розумію,  
у тебе це вийшло ненароком. 
Приберімо разом скалки.

Ти щось недостатньо розумів? 
Розберімося разом, я тобі все 
поясню.

Як здорово ти придумала! 
Мені подобається.  

Малюк 
розбив 

вазу і боїть-
ся зізнатися 

в цьому 
батькам. Він 

чекає, що 
йому пе-

репаде.

Дитина 
часто 

придумує 
те, чого не 

було на-
справді. 

Дитина 
боїться не ви-
правдати бать-
ківську довіру.  
Вона отримала 
погану оцінку, 
але говорить, 

що сьогодні 
оцінок у неї 

немає.

крок 1

60



Дитина обманю  батькıв

Три правильнİ кроки:

Батькам буває дуже прикро, коли раптом з’ясовується, що дитина їх обманює. Мами і татусі 
не розуміють: у них немає звички обманювати один одного або кого-небудь, дитину теж 
ніхто обманювати не вчить, тож звідки ця проблема?

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

 Дитина  
не хоче йти  

в садок і при-
кидається,  
що захво-

ріла. 

крок 1 крок 2 крок 3
Не сваріть малюка, не нази-

вайте брехуном. Але спокійно 
дайте зрозуміти, що помітили 

обман.

Проаналізуйте причини, 
з яких дитина може 

обманювати.

Довіряйте дитині. А щоб 
довіра була справжньою, 

більше спілкуйтеся  
з малюком. 
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Дитина малю  монстрİв

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Знову ти своїх чудовиськ 
малюєш! Скільки разів 

тобі говорити, щоб ти не 
смів їх малювати!?

Молодець! 
Відмінно перемалював! 

Припини малювати  
цю гидоту! Я викину  

всі твої малюнки.

Розповіси мені, кого ти на-
мальовав? А може, спробуємо 
перетворити його на доброго?

Я тобі читала казку. Намалюй  
до неї ілюстрацію. 

Хочеш намалювати те, чого  
боїшся? Добре. А тепер на 
малюнку твій страх ми можемо 
перетворити на щось веселе. 

Дитина  
малює злих 

героїв, комен-
туючи, що це 

роботи або 
чудовиська, які 

можуть напа-
дати на людей 

(або одне на 
одного).  

У дитини 
багато 

страхів. 
Звідси  

і страшні 
малюнки.

Дитина  
переглядає 
агресивні 
мультфільми 
і переносить 
свої враження 

і страхи на 
папір.

крок 1
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Дитина малю  монстрİв

Три правильнİ кроки:

Дитячі малюнки можуть дати дорослим багато цікавої інформації про те, як дитина сприймає навколишній 
світ і стосунки в ньому. Розглядаючи результати дитячої творчості, можна побачити, чи переживає дитина 
стрес, у якому настрої перебуває. Іноді дитячі малюнки виглядають похмурими, малюк вибирає темні кольо-
ри, зображує чудовиськ і монстрів,  агресивні сцени, злих персонажів з мультиків.

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

У дитини 
підвищена 

агресивність, 
яка знахо-
дить вихід  

у малюнках.  

крок 1 крок 2 крок 3
Якщо  в дитячих малюн-
ках часто зустрічаються 
негативні персонажі, на 

це треба обов’язково 
звернути увагу.

Розпитайте малюка, чи 
немає в нього сильних 

страхів, нічних кошмарів, 
які він переносить на 

папір.

Під час малювання не критикуйте 
малюка. Навпаки, просіть дитину 

малювати те, чого вона боїться. Або 
якщо малюк зобразив агресивного 
персонажа, ставте більше запитань, 

щоб він міг виговоритися. 
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Дитина спить з батьками

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Йди до своєї кімнати! Тобі 
давно пора спати. А спати 

треба у своєму ліжку.  

Ти вже не маленький! 
Не можна!

Ну, що ти ще придумаєш? 
Доведеться тебе покара-

ти, щоб більше не про-
сився до нас у ліжко. 

Давай трохи полежимо разом. 
Я розповім тобі казку. 

Пропоную домовитися: ти 
можеш з нами спати раз на тиж-
день, наприклад, у п’ятницю. 

Я тебе розумію. Ти можеш щове-
чора лежати в нашому ліжку по 
півгодини. Або я можу посидіти 
з тобою у твоїй кімнаті.

Дитина 
просить до-

зволити їй 
спати разом 
з батьками.  

Дитина 
почу-

вається 
самотньою 
і безпорад-
ною. Разом 

з батька-
ми вона 
відчуває 

безпеку.

Дитина 
скучила. 
Їй дуже 
хочеться 
спати 

разом  
з батьками. 

крок 1
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Дитина спить з батьками

Три правильнİ кроки:

Коли батьки беруть у своє ліжко малюка до року, це сприймається абсолютно нормально. Але в міру 
того, як дитина дорослішає, мами і татусі із задоволенням відправляють малюка до дитячої кімнати, 
щоб той спав у своєму ліжечку. Проте малюк наполегливо забирається в ліжко до батьків.

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Дитина 
боїться 

темряви. 
Вона шукає 

захисту  
в батьків.

крок 1 крок 2 крок 3
Не женіть дитину. Навіть 
якщо вона знатиме, що 
може трохи полежати  

з батьками, то почувати-
меться спокійніше.

Навіщо малюк намагається забратися  
в батьківське ліжко? Там він почувається 

спокійним і захищеним. Якщо ви дасте дити-
ні упевненість у тому, що завжди підтримає-

те і захистите її, вона рідше проси- 
тиметься до вашого ліжка.

Говоріть дитині, що вона 
доросла, хоробра і само-
стійна.  Це дозволить їй 
упоратися з почуттям 

тривоги.
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Дитина постıйно упира ться

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Мала ще сама вирішувати, 
що робити! Я тобі покажу, 
як маму не слухатися! Ми 

йдемо на прогулянку і все!

І в кого ти такий упертий! 
Гаразд, як ти зі мною,  

так і я з тобою.  

Весь день у кутку стоятимеш! 
Ти жахлива, уперта дитина! 

Не хочу з тобою розмовляти. 

Домовимося з тобою. Ти мо-
жеш запропонувати, куди ми 
підемо на прогулянку. 

Ти даремно упираєшся. Якщо 
хочеш, разом вип’ємо чаю.

Давай  поговорімо. Ти повелася 
неправильно. Як ти вважаєш, як 
можна було вчинити по-іншому?

Дитина 
відмовля-
ється йти 

гуляти, 
причому без 

особливої 
причини.  

Дитина 
покарана. 

Вона дуже 
емоційно 

переживає 
покарання. 

Дитина любить 
викликати 
реакцію до-
рослих своєю 
поведінкою. 

крок 1
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Дитина постıйно упира ться

Три правильнİ кроки:

Маленькі впертюхи нерідко доводять батьків до стану «білого каління». Причому деякі моменти 
в поведінці дитини дуже  яскраво ілюструють проблему, коли не видно особливої причини, з якої 
дитина могла б упиратися. Дорослий виходить із себе від того, що дитина на все відповідає «ні». 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Дитина 
 упирається 
і не хоче ви-
вчати букви.

крок 1 крок 2 крок 3

Не старайтеся  
переупрямити дитину.

Краще переключіть 
увагу малюка або 
організуйте гру.

Поміркуйте, може, дитина 
проявляє впертість не про-

сто так? Вам треба зрозуміти, 
навіщо малюк це робить.
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Дитина проявля  ревнощi

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Ти що робиш? Ти в мене не 
один. Твій братик ще ма-

ленький, я маю приділяти 
йому більше часу.

Піди пограй! Дай нам 
поговорити! Нам зараз 

не до тебе!

Ще раз ти спробуєш торкну-
ти свою сестричку, і я віддам 

тебе іншій мамі!

Я знаю, що ти засмучуєшся, що 
в мене мало часу, щоб пограти 
з тобою. Я тебе дуже люблю. 
Пограймо, поки в мене з’явилося 
трохи вільного часу.

Правда, здорово грати разом?

Мені прикро, що ти так поводишся. 
Твоя сестричка — найрідніша тобі 
людина. Мені було б приємно, якби 
ти про неї піклувався. Я тебе дуже 
люблю і знаю, що ти добрий малюк. 

Дитина 
ревнує 

маму до 
брата. 

Малюкові 
здається, що 
мама приді-
ляє братові 

більше 
уваги.

Дитина 
ревнує до 

меншої 
дитини і діє 
агресивно.

Дитина ревно 
ставиться до 
мами, коли 
вона спілку-
ється з татом.

крок 1
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Три правильнİ кроки:

Мама — найдорожча людина для дитини. Малюк найбільше у світі любить бути разом з мамою, 
неохоче розлучається з нею і нерідко ревнує її до братів і сестер і навіть до татуся. Навіть якщо мама 
приділяє дитині багато часу, у дитячій душі завжди є місце для ревнощів. 

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Мама 
вважає, що її 

дитина гірша, 
ніж інші діти. 

Малюк думає, 
що його мама 

віддає пере-
вагу іншим 

дітям.

крок 1 крок 2 крок 3
Намагайтеся приділити 

дитині якомога 
 більше часу.

Частіше говоріть малюкові 
про свою любов.

Якщо ви помітили дитячі 
ревнощі, не висміюйте ди-

тину, а спробуйте зрозуміти 
причину і усунути її.
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Дитина псу  речı

Неправильно

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Правильно

Ти шкідник якийсь! 
Йди геть!

Ти негідник! Припини псу-
вати мою улюблену річ. 

Ти взагалі уявляєш, скільки 
моя помада коштує? Будеш 

покарана!

Шкода, що ти зіпсував шафу. До-
ведеться піти до магазину і купити 
набір для різьблення по дереву.

Я розумію, чому ти так вчинив. 
Але дуже тебе прошу, якщо ти 
з чимось незгодний або про 
щось хочеш мене попросити, 
або ти на мене образився, 
краще скажи мені про це. 

Я зрозуміла, що ти просто хотіла 
малювати і не знала, що помаду 
для малювання брати не можна. 
Прошу тебе, більше не бери мою 
косметику. А картинка в тебе 
вийшла красива.

Малюк 
дряпає 

шафу 
викруткою.

Дитина 
малює 

маминою 
помадою.

Малюк розсер-
дився на маму 
і розрізав її 
спідницю.

крок 1
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Дитина псу  речı

Три правильнİ кроки:

Іноді батьки скаржаться на те, що діти псують домашні речі. Причому ці речі можуть бути досить 
дорогими. Дорослі не розуміють, навіщо діти розбивають вази або дряпають меблі.   

Моя Ситуацİя

Як я 
не робитиму Як я робитиму

Малюк вий-
шов із себе 

і не може 
зупинитися.

крок 1 крок 2 крок 3
Не карайте дитину відразу, 

щойно тільки помітили зіпсо-
вану річ. Нехай малюк розпо-

вість, як усе сталося.

Намагайтесь  з’ясувати  
причини. Швидше за все,   

у такий спосіб дитина при-
вертає вашу увагу. 

Залучайте дитину до лаго-
дження зламаних і зіпсова-

них нею речей. 
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