
ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЇ КОМПАНІЇ                          

(Важливі моменти у спілкуванні з дітьми) 

         У відомому мультику Великий Секрет уміщався в коротенькій 

фразі: «Ах, было б только с кем поговорить!» Хочеться додати: важливо 

не лише «з ким», а й «як».                                                                                               

Ще кілька місяців тому багато батьків, зітхаючи, скаржилися на те, що 

через постійну зайнятість на роботі у них майже не залишається часу на 

спілкування з дітьми. Були й такі, що, навпаки, підкреслювали, що багато 

часу проводять з дитиною, а стосунки чомусь не стають довірливими.  І 

ось (мабуть, Всесвіт почув мрії та бажання) – COVID-19 приніс в наше 

життя карантин – з’явився час, щоб спілкуватися з дітьми! І тут 

виявилося, що для багатьох батьків їхні діти – невідомі планети, а 

спілкування з ними  - незалежно від віку – вимагає певних знань та умінь.                                                                                                                  

Що ж необхідно розуміти, говорячи про час, приділений дитині?  

Справді, час, який батьки  готові присвятити дитині, цінується 

надзвичайно високо. Але справа в тому, що для батьків та дітей вислів 

«час разом» має різне значення, і по-справжньому важливими є не 

кількість проведених разом хвилин чи годин, а їх якість та емоційне 

наповнення. Якщо, прийшовши додому, мама одразу береться за хатні 

справи, неуважно слухаючи дитину, автоматично відповідаючи «так» чи 

«ні» - хіба це можна назвати повноцінним спілкуванням? Для дитини 

«час разом з мамою або татом» - це сісти поруч, уважно слухати  і не 

відволікатися на жодні інші проблеми. Емоційна  присутність – це не 

фізично бути поряд, а бути «на одній хвилі», намагаючись краще 

зрозуміти свою дитину, по-справжньому цікавитися її справами.  При 

цьому важливо ДОслухати сина чи доньку, не починаючи уже на перших 

секундах давати поради на правах «Я дорослий і знаю, що тобі потрібно». 

Краще спитайте, що дитина сама думає з цього приводу або як би 

вчинила в цій ситуації. Тим самим ви даєте дитині можливість 

переконатися, що вам цікава її думка. До речі, ви не зобов’язані з нею 

погоджуватися, але спочатку важливо дати зрозуміти, що ви цю думку 

почули і врахували, а вже потім можна пропонувати свою.                                         

У спілкуванні з дитиною немає дрібниць. Помічайте хороше, що є в 

дитині, і говоріть про це вголос. Позитивних послань до дитини у будь-

якому віці повинно бути якомога більше. До речі, висловлюючи любов, 



подяку дитині, використовуйте не лише іменники, а й прикметники (саме 

їх батьки часто ігнорують). Наприклад, ви можете сказати дитині, що 

вона добра, весела, життєрадісна, уважна, красива, розумна, охайна, 

кмітлива. Ці слова надзвичайно важливі, адже діти формують свою 

самооцінку на основі того, що чули від вас. Якщо постійно загострювати 

увагу на негативних рисах, то дитина виросте з цими думками, які  

ляжуть в основу її самооцінки.                                                                                                        

Наостанок хочу запропонувати так зване «Правило трьох хвилин», 

використання якого допоможе вибудувати міцні довірливі стосунки з 

дитиною, причому починати застосовувати його бажано якомога раніше.                                                                                                                                         

Ось його суть:                                                                                                                                 

1. При кожній зустрічі з дитиною радійте так, ніби ви не бачились дуже 

довго (навіть якщо ви на кілька хвилин сходили в магазин).                                                                              

2.  Підтримуйте з дитиною зоровий контакт, будьте з нею на одному 

рівні. (Адже вам, без сумніву, доводилося бачити батьків, які, 

прийшовши за дитиною в садочок, присідають до рівня її очей, 

обнімають і кажуть, що дуже за нею скучили. А тим часом інша мама чи 

тато мовчки беруть дитину за руку і ведуть додому, розмовляючи при 

цьому по телефону).                                                                                            

3.  Перші три хвилини – час, коли дитина сповнена ентузіазму розповісти 

все, що відбулося за день. Якщо ви відмахнетесь, скажете «Зараз ніколи, 

поговорим потім» - у дитини укріпиться  думка, що її справи не цікаві, не 

важливі, не потрібні.                                                                                                                     

Це правило націлено на встановлення довір’я та розуміння між дітьми та 

батьками, дитина буде знати, що може звернутися до вас у скрутній 

ситуації, а не замкнеться у собі чи звернеться за порадою до однолітків чи 

інших людей.                                                                                                                              

Пам’ятаймо, що наше батьківське завдання - дати дитині можливість 

гармонійно розвиватися, вибрати свою неповторну життєву дорогу і 

стати щасливою людиною. 

 

 


