
 

 

 

Поради батькам для роботи з обдарованими учнями 
1. Дитина — це не експериментальний майданчик для психолого-методичних новацій та апробації, це 

не іграшка і не втіха, не «помічник» на старість. 

2. Даруйте дитині батьківську любов, повагу, створіть умови для розвитку, дайте можливість їй жити 

власним життям. Не задовольняйте власні емоції за рахунок дітей. 

3. Допомагайте, але не заважайте їм самим робити свій вибір. 

4. Виховуйте дитину як рівну собі, тоді вона буде відстоювати власну думку, поважати інших, буде 

вільною, талановитою особистістю. 

5. Спілкуйтесь частіше з дітьми, намагайтеся бути в курсі їх справ, підтримуйте їх у будь-якій ситуації, 

пояснюйте існування різних точок зору. 

6. Підтримуйте родинні стосунки, влаштовуйте сімейні свята, ігри. 

7. Виховуйте дитину в гармонії з природою. 

8. Дайте можливість дитині спробувати себе в різних напрямах творчої діяльності, не дозволяйте 

кидати розпочату справу, доки не отримаєте перших результатів, щоб зробити певні висновки. 

9. Спонукайте до праці, примушуйте виконувати певну роботу, навіть інколи за рахунок свого часу. 

10. Радійте успіхам ваших дітей. 

11. Виражайте свою любов до дітей так, щоб вони її відчули. 

12. Пам'ятайте, що любов — іде і турбота про інших. 

13. Пам'ятайте, що проблеми дитини — це проблеми батьків і починати щось змінювати треба спочатку 

з себе. 

 

 

 

 

 

Поради батькам, які бажають розвивати здібності своїх дітей 
1. Не стримуйте розкриття потенціальних можливостей психіки. 

2. Уникайте однобокості в навчанні та вихованні. 

3. Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створювати умови для виходу дитячої енергії, рухомості, 

емоційності. 

4. Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, кохання, поваги до 

себе та оточуючих), оскільки людина, енергія якої прихована загальними проблемами, найменш 

спроможна досягти висот самовираження. 

5. Залишайте дитину на самоті й дозволяйте займатися своїми справами. Пам'ятайте: якщо ви хочете 

своїй дитині добра, навчіть її обходитись без вад. 

6. Підтримуйте здібності дитини до творчості й проявляйте співчуття до невдач. Уникайте 

незадовільної оцінки творчих спроб дитини. 

7. Будьте терплячими до ідей, поважайте допитливість, питания дитини. Відповідайте на всі запитання, 

навіть якщо вони, на ваш погляд, виходять за межі дозволеного. 

8. Навчати слід не тому, що може сама дитина, а тому, що вона опановує за допомогою дорослого. 

 

 

  


