
 
Фрази, які не варто говорити дитині 

Іноді ми автоматично щось говоримо своїм дітям, абсолютно не замислюючись над часто 

вживаними в родині фразами. Ці фрази передаються з покоління в покоління злітають з вуст 

легко і непомітно, і часто завдають серйозної шкоди формуванню особистості дитини. Причому 

фраза на перший погляд може виглядати зовсім нешкідливою, але, тим не менш. . . її краще не 

повторювати. 
Залиш мене в спокої! 

Варіантів у цієї фрази може бути багато: «відстань від мене», «не заважай», «я зараз зайнятий», 

«іди, дай мені зайнятися своїми справами» і так далі. В результаті частого проговорювання цих фраз у 

дитини формується модель дитячо-батьківських відносин, в яких його місце - далеко не перше. Надалі 

це неминуче позначиться на взаєминах батьків і старших дітей. У найскладніших випадках посил «піди 

звідси, не заважай» може бути сприйнятий дитиною буквально: дитина-перешкода, нею не дорожать, 

від неї мріють позбавитися. 

Ти такий. . . 

 Ярлик, повішений на дитину в дитинстві, з високою часткою ймовірності вплине на формування 

її характеру. Навіть у зменшувально-лагідній формі такий ярлик неминуче завдасть шкоди. 

«Дурненький», «капризний», «ледачий» - всього цього краще не вживати в спілкуванні з дітьми. І ні в 

якому разі не можна повторювати такі слова по кілька разів. Особливо психологи радять уникати 

негативно забарвлених ярликів, хоча і вплив нейтральних і позитивно забарвлених «кличок» ще не до 

кінця вивчено.  
Чому ти не можеш бути як. . . ? 

Подібні порівняння з сестрою, братом, сусідським дитиною або кимось іншим небезпечні не тільки тим, що 

можуть створити довгострокову образу і ревнощі, але й тим, що вони в змозі спровокувати негативну реакцію, 

небажання робити те, що ви від дитини хочете. 

 

 

 



 

 

 

 

Дай-но я тобі допоможу, у тебе не виходить 

Психологи вважають, що така фраза, повторювана день у день, програмує дитину на невдачу. Вона заздалегідь 

готова до того, що у неї не вийде, але мама все за неї зробить. До слова сказати, в певному віці у дитини починається 

період «я сам», під час якого проголошення такої фрази навіть може спровокувати неабиякий конфлікт! 

Візьми, тільки заспокойся! 

Часта зміна суворої заборони на вимучений дозвіл підказує дитині, що таким способом (ниттям, криками, 

істериками, капризами) вона може домогтися від батьків чого завгодно. 

Ми це не купимо - дорого (немає грошей)! 

Подібна фраза передбачає, що ви купили б, у випадку, якщо гроші б були, але ж це не завжди саме так. 

Найкраще пояснити дитині, що не варто купувати все підряд і до грошей варто ставитися раціонально, адже вони 

складають ваш сімейний бюджет. 

Не псуй мені нерви, у мене здоров'я не залізне! 

Насправді засмучувати не варто і цілком здорову маму або бабусю. Але багато батьків часто вдаються до таких 

хитрощів, як «високий тиск», «серце коле», щоб дитина припинила вести себе неналежним чином. По-перше, якщо ви 

хочете, щоб ваша дитина була з вами чесною, то й самі не обманюйте її, а по-друге, рано чи пізно вона перестане 

реагувати на такі хитрощі і, цілком імовірно, що коли у вас дійсно десь «кольне», дитина просто не зверне на це 

належної уваги. Одним словом, не жартуйте такими речами. 

Ти ж дівчинка (хлопчик), а вони себе так не поводять! 

Дівчатка неодмінно повинні бути акуратними, не грати у футбол, не лазити по парканах, а ось хлопчики не 

повинні скиглити і неодмінно повинні бути сильними. Нав'язування таких стереотипів з ранніх років не приведе ні до 

чого хорошого. Так, ставши дорослим, хлопчик буде соромитися своєї емоційності або недостатньої фізичної 

витривалості, а дівчинка стане комплексувати з приводу своєї зовнішності або «чоловічої» роботи. Може трапитися і 

зворотна реакція, коли наперекір вашим вічним рожевим бантикам і платтячкам, дівчинка-підліток не буде вилазити з 

джинсів і освоїть зовсім не жіночі манери. Нехай діти будуть дітьми, не позбавляйте їх цієї радості. 

 

 

 



 

 

П’ять шляхів до серця дитини: 

1. Дотик – найважливіший прояв любові. І коли Ви ніжно гладите чи цілуєте свого сина або доньку, то цим 

висловлюєте набагато більше, ніж словами: „Я тебе люблю”. 

  

2. Слова, заохочення. Кожного дня даруйте дитині приємні слова підтримки, заохочення, ласки, схвалення. 

  

3. Час, подарований дитині. Проводьте разом час – це найкраща повага до дитини. 

  

4. Подарунок – це символ уваги і турботи. Не даруйте подарунок дитині аби відкупитися від неї. 

Справжній подарунок дається не в обмін на щось, а просто так, даруйте на день народження, на різдвяні 

свята. 

  

5. Допомога. Кожного дня діти звертаються до Вас з проханнями, почуйте ці прохання і відповідайте на них, 

допомагайте їм з радістю і любов’ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ваша дитина підліток? 
Нелегке це завдання - бути батьком підлітка! Перехідний вік, коли жити чужим розумом вже не хочеться, а своїм ще не 

виходить, - це час випробувань як для дитини, яка дорослішає, так і для його батьків. Випробування на міцність родинних 

почуттів і сімейних відносин . Це також час формування характеру підлітка, коли відбувається заміщення одних авторитетів 

іншими, коли прищеплюються і закріплюються моральні установки, ставлення до самого себе і оточуючих. Як уберегти 

підростаючу дитину від небезпечних захоплень і розвинути у неї позитивні якості характеру ? Як впоратися з підвищеною 

емоційністю? Які етапи фізичного і психічного зростання проходить ваша дитина ? Як знаходити з ним спільну мову ? У 

підлітковому віці відбувається повна перебудова організму: і фізична, і психологічна. З одного боку, «беруть своє» гормони, з 

іншого - повністю змінюється світосприйняття дитини, яка дорослішає, виникає нагальна необхідність знайти своє «Я» , 

вивести і позначити його серед « Я» чужих. Очевидно, що це не легко. Ще вчора за підлітка все вирішували батьки , а сьогодні 

треба сформувати свою думку на ті чи інші життєві події , довести і відстояти свої принципи . Тобто дитинство вже 

закінчилося, а формування зрілої особистості тільки починається, і доводиться йти по тонкій грані між тим і іншим, не маючи 

можливості знову стати малюком і не знаходячи в собі сили відразу ж стати дорослим. Як допомогти своїй дитині дорослішати 

? 
ПОРАДИ БАТЬКАМ 

Психологи сформулювали ряд рекомендацій, які дозволять не тільки зберегти колишні довірливі відносини з підлітком, але і 

стати йому кращим другом, подолавши недовіру і навіть ворожість. 

Зробіть акценти: 

 

 



 

 

- НАКАЗОВИЙ – ДРУЖНІЙ. 

Прагнучий до самостійності підліток навряд чи стане беззастережно слідувати вашим вказівкам. Змініть тон з наказного 

на дружній. Не роздавайте наказів - замість цього спробуйте давати аргументовані поради . Багато батьків допускають одну і ту 

ж помилку: вони наполягають на своєму , стверджуючи , що у них більше досвіду , а тому їм видніше . Досвіду у батьків , що й 

казати , багато. Але не варто користуватися ним, як зброєю. У виховному процесі протиставлення сил і позицій , конфронтація і 

тиск не принесуть нічого хорошого. 

- ЗРОЗУМІТИ І ПРИЙНЯТИ 

Звичайно, найголовніше у взаєминах з дитиною - це взаєморозуміння . Встановити його легше з хлопцями молодшого 

підліткового віку . Однак діти середнього і старшого підліткового віку також підуть з вами на контакт, якщо ви проявите 

ініціативу і наполегливість. Ну а для взаєморозуміння необхідно проводити разом вільний час, багато розмовляти, 

обговорювати проблеми та успіхи, ділитися почуттями. Ваші син чи дочка не збираються впускати вас у свій внутрішній світ ? 

Почніть із себе: впустіть їх у свій. Розкажіть про те, що відбувається у вас на роботі, поділіться думкою з приводу своїх друзів, 

колег, знайомих, запросіть дитину розділити ваші інтереси. Скільки часу в тиждень ви проводите зі своїми дітьми? За даними 

соціологічних опитувань , більшість батьків в середньому присвячують дітям не більше 1,5 години на тиждень! І як сюди 

втиснути розмови по душам, читання книг та інші спільні справи ? Звичайно , це не вина , а біда більшості батьків , які змушені 

проводити на роботі весь день , щоб поповнити бюджет сім'ї . Але діти не повинні бути надані самим собі. 

 

 

 

 

 



 

 

- ГЕТЬ МАСКИ. 

Дуже важливо бути щирим у прояві інтересу до внутрішнього світу і до справ підлітка. Діти гостро реагують на фальш. 

Батьки можуть назавжди втратити довіру підлітка, якщо будуть тільки прикидатися зацікавленими його справами, а на 

практиці постараються використати його відвертість в своїх цілях (наприклад, щоб якось відреагувати на неприємну ситуацію, 

щось заборонити і т.д.). Навчіться приймати і навіть любити світ, в якому живе ваш підліток , поставте себе на його місце , і ви 

зможете домогтися його довіри. Варто сказати, що підлітки часто змінюють і свої інтереси, і свої погляди. Під це доведеться 

«підлаштовуватися» , культивуючи в собі гнучку позицію і поважаючи будь-які прояви особистості підростаючої людини.  

- ВИЗНАТИ ПОМИЛКИ 

Якщо ви вже наробили помилок у вихованні підлітка, то не бійтеся їх визнати. Спочатку перед самим собою, а потім і 

перед дитиною. Авторитет ви від цього не втратите - навпаки, він зросте: адже проговорити свої помилки здатні тільки сильні 

люди. Поясніть, чому ви робили так, а не інакше , приведіть аргументовані доводи. Розкажіть про те, яка ваша нинішня позиція 

щодо сина чи дочки. Запитайте, чи згоден він із нею. Чому так або чому ні? Уважно вислухайте відповідь. Не виключено, що і 

дитина зізнається вам у тому , що не завжди була права ( можна акуратно підвести його до цієї думки), і справа закінчиться 

взаємним прощенням і примиренням .  

- КОМПРОМІС 

Іноді взаємні образи не так легко подолати. Але якщо підліток демонстративно не шукає порозуміння з батьками , не варто 

думати , що він в ньому не потребує. Діти важко переживають самотність під час перехідного віку. Зробіть перший крок. Піти 

на компроміс дорослій людині набагато легше , ніж дитині . 

І нагородою вам буде  взаєморозуміння і злагода 

у вваших родинах!!! 
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