
ПОРАДА   ДЛЯ  БАТЬКІВ 

 

Успішна соціалізація дитини дошкільного віку 

 

Якщо раніше батьки та педагоги сприймали дошкільний заклад як організацію 

відповідальну тільки за здоров’я та підготовку дитини до школи, то вже сьогодні 

завдяки реформі освіті та певному досвіду, можна сказати, що є важливим – 

приділяти увагу саме соціалізації дитини. 

 

Соціалізувати дитину – означає:  

 збагатити її індивідуальний досвід позитивом від сумісної взаємодії з 

оточуючими;  ( щоб це приносило задоволення) 

 розвивати в дитини соціальні потреби; 

 сформувати готовність та здатність  приймати іншого до уваги; 

 працювати в команді; 

 домовлятися, погоджувати свої дії з групою; 

 при необхідності поступатися своїми  інтересами та бажаннями на користь 

групі; 

 мати навички звернутися за допомогою, при необхідності, та отримувати 

допомогу з насолодою; 

 гармонійно себе почувати в групі однолітків. 

 

Дитина яка приймає правила групи, знає що припустимо, а що забороняється має 

певний статус, авторитет.    

Той в кого статус не дуже високий, частіше соромиться, виявляє невпевненість, 

відчуває  дискомфорт у спілкуванні. Йому здається, що його не зрозуміють, тому 

краще й не виявляти свої бажання, не розповідати про себе відверто.  

Або навпаки може проявляти агресію, намагаючись привернути до себе увагу. І 

це від браку досвіду спілкування та взаємодії. 

 

І саме від дорослих, які перебувають поруч із  дитиною  (по-перше – це батьки, 

по- друге педагоги), залежить успішна соціалізація дитини. 

ТОМУ:  

 Добрий прилад – запорука успіху. Потрібно вголос описувати свої думки та дії, 

щоб діти могли їх наслідувати. 

 

 Один із найефективніших прийомів – розпитування.  Наприкінці кожного дня 

запитайте у дитини, що позитивного трапилося  сьогодні.  Якщо дитина нічого 

не може пригадати, підкажіть їй. 



 

 Учіть дітей співчувати й допомагати іншим. 

 

 Учіть дітей поважати  старших. Та самі пом'ятайте - що ваші діти – ваше 

дзеркало.  І якщо Ви можете дозволити собі нечемну поведінку, то ваша дитина 

може наслідувати Вас. 

 

 Учіть дітей бути відповідальними.  

 Хваліть її за добрі  вчинки: «Дякую, що ти не забув зачинити двері, тепер ми 

не замерзнемо». 

 

 Розігруйте з дітьми проблемні ситуації. Це можливо зробити опосередковано 

через гру разом з дитиною. 

 

 Станьте прикладом для наслідування, демонструйте бажану поведінку, 

пояснюйте свої вчинки. 

 
. 



 


