
Поради батькам про виховання дітей дошкільного 

віку (4-5 років) 

Різнобічні поради батькам про виховання й розвиток їх маленьких 

дошкільнят 

 

Хіба не дивно, як швидко ваш малюк перетворився на пустотливого 

дошкільника? Він став таким невгамовним і рухливим. Тепер вам знадобиться 

багато сил, щоб впоратися з його бурхливою енергією та допитливістю, а 

також спрямувати її у продуктивне русло. 

Дослідження стверджують, що до п'ятирічного віку мозок людини 

розвивається на 90%. Тому це час, коли батькам треба опанувати себе й 

допомагати своєму дошкільнику гармонійно та всебічно розвиватися. Адже не 

секрет, що навчання починається вдома, у сім'ї. 

Далі пропонуються поради, які допоможуть вам оволодіти азами 

виховання енергійних дітей дошкільного віку. 

1. Розвивайте навички спілкування вашої дитини. Перебуваючи в 

дитячому садку, дитина повинна вміти словами повідомляти про свої потреби 

та взаємодіяти з людьми, які її оточують. Зокрема, позитивні комунікативні 

навички допоможуть дитині спілкуватися з вихователем, уточнювати будь-які 

свої питання й розвіювати сумніви та й просто відпрошуватись у туалет. 

2. Навчайте дитину уважно слухати. На відміну від домашнього 

оточення, у дитячому садку діти повинні вміти мовчати та слухати те, що каже 

вихователь. Дитині необхідно звикнути знаходитися весь день в одному місці 



й уважно слухати те, що ви їй кажете. Розвивати цю навичку можна, 

розповідаючи дитині різні цікаві історії. 

3. Давайте вказівки. Дитина у віці 4–5-ти років уже готова приймати 

ваші інструкції або інструкції вихователя. Грайте з нею в різні ігри, в яких від 

вас вимагається викласти певні поетапні вказівки або кроки, необхідні для 

виконання завдання гри. Це навчить вашого дошкільника правильно 

дотримуватись інструкцій. 

4. Заохочуйте групові заняття. У дитячому садку деякі завдання діти 

виконують у групі. Удома також можна влаштовувати дитячі вечірки. 

Запрошуйте до себе додому сусідських малюків і дошкільнят, щоб ваша 

дитина могла спілкуватися з ними. 

5. Розвивайте навички моторики вашої дитини. У дошкільному віці 

дитина вже добре вміє тримати олівець, користуватись ножицями, 

фломастерами або кольоровими олівцями. Ви можете тренувати навички 

дрібної моторики вашої дитини, пропонуючи їй малювати звивисті лінії й 

зиґзаґи і, звісно, розмальовувати. 

6. Знайомте дитину з умовами дитячого садка. Відведіть дитину в 

дитячий садок перед початком навчального року, дайте їй можливість 

познайомитися з персоналом і провести там деякий час. Так вона зможе 

познайомитися з місцевою обстановкою, поспостерігати за тим, що там 

відбувається, і, коли ви незабаром залишите її там саму, вона буде відчувати 

себе спокійно. 

7. Уточнюйте будь-які запитання, розвіюйте будь-які сумніви 

дитини. Розмовляйте з вашою дитиною про дитячий садок і допоможіть їй 

відчути радість і хвилювання із цього приводу. Допоможіть дитині 

звільнитись від будь-якого роду страхів, розвіюючи всі її сумніви, і 

переконайтеся, що ви повністю усунули всі її побоювання та хвилювання із 

приводу відвідин цього дошкільного закладу. 

8. Допомагайте дитині набувати самостійності. Діти, які здатні 

самостійно подбати про себе, володіють більшою впевненістю, особливо в 

дошкільних установах. Важливо вчити й мотивувати дитину витирати ніс і 

рот, самостійно користуватися туалетом і т. п. 

9. Надайте в дошкільний заклад повні дані про здоров'я дитини. Коли 

ваша дитина взаємодіє з іншими дітьми в дитячому садку, вона може легко 

підхопити інфекцію. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з 

вашою дитиною, офіційні особи дошкільного закладу зможуть удатись до 

негайних дій, якщо заздалегідь будуть проінформовані про її медичну історію 

(включаючи дані про імунізацію вашого малюка). 
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10. Дотримуйтесь режиму дня. Часто з маленькими дітьми буває 

складно дотримуватись режиму. Важливо встановити для дітей такі правила, 

щоб не було необхідності постійно нагадувати їм про те, що вони повинні 

робити протягом дня. 

11. Використовуйте почуття гумору. Трохи гумору полегшить ваші 

бесіди. Гумор також допоможе вашим дітям налагодити зв'язок з вами, краще 

розуміти вас і бути щасливими. 

12. Не зловживайте виховним прийомом, який передбачає 

винагороду. Чим частіше ви будете використовувати винагороду в якості 

виховного прийому, тим більше діти будуть очікувати від вас подарунків за 

виконання навіть найнезначніших дрібних завдань і доручень. Будьте 

розсудливими. Допомагайте їм зрозуміти важливість маленьких завдань. 

13. Навчайте дітей розставляти пріоритети. Для дітей гра завжди стоїть 

на першому місці, а навчання – на другому. Але батькам необхідно навчити 

дітей важливості своєчасного виконання домашніх завдань. Ключовим 

питанням є навчання дітей уміти розставляти пріоритети. 

14. Дисциплінуйте дітей. Осуд і вселяння не допомагають у 

питаннях дисципліни. Якщо дитина забруднила фарбою шпалери, попросіть її 

прибрати все самостійно. Так вона зрозуміє серйозність виявленої 

неохайності. Не відкладайте уроки дисципліни. Якщо ви захочете перенести 

дисциплінарні заходи на інший день, інцидент може просто вилетіти з голови 

дитини. 

15. Весело проводьте час разом. Намагайтеся частіше веселитися 

разом з дитиною. Проявляйте творчий підхід, слухайте музику, разом 

танцюйте. 

16. Не будьте занадто жорсткими й суворими. Батьківська суворість 

породжує впертість дитини. Важливо демонструвати їй свою любов. Кажіть їй 

добрі й ласкаві слова. 

17. Запобігайте істерикам малюка. Давайте дитині право вибору. Якщо 

вона влаштовує істерики, перенаправляйте її на інше заняття. Визначтеся з 

ситуаціями, які викликають її істерики, намагайтесь уникати їх. Навіть голод, 

потреба уві сні або втома можуть викликати подібні емоційні зриви. 

18. Намагайтесь не казати «ні». Коли дитина занадто часто чує слово 

«ні», це змушує її відчувати себе обділеною в ніжності й любові. Це також 

породжує в дитини бунтарський дух, і вона може відмовитися слухати ваші 

інструкції та вказівки. 
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19. Не забувайте про те, що ваша дитина ще занадто мала, щоб 

розуміти абсолютно все. Не очікуйте, що малюк зрозуміє кожне ваше слово. 

Його світогляд поки ще не такий широкий, щоб він міг розпізнавати значущі 

й серйозні речі. Тому приведіть свої очікування у відповідність з віком вашої 

дитини. Шукайте творчі шляхи, щоб наставляти її 

20.. Розповідайте маляті про наслідки поганої поведінки. Надзвичайно 

важливо вчити дитину розуміти, який вплив справляє хороша або погана 

поведінка. Дайте їй зрозуміти, що коли вона веде себе добре, усі навкруги 

цінують і підтримують її. З іншого боку, погана поведінка призводить до 

зауважень і негативних наслідків. Це допоможе їй бути уважною. 

21. Не реагуйте занадто гостро, не беріть поведінку дитини близько 

до серця. Дітям властиво намагатися приховувати свої маленькі помилки. 

Просто приймайте ситуацію і скажіть, що ви чудово розумієте, хто винен у 

безладді. 

22. Не перевантажуйте дитину. Батьки схильні очікувати, що дитина 

буде старанно вчитись. Але не перевантажуйте малюка занадто великою 

кількістю занять. Чим менше занять, тим краще він розуміє їх і засвоює нові 

знання. 

23. Демонструйте позитивний приклад. Те, як ви робите в 

повсякденному житті, має великий вплив на поведінку вашої дитини. Кожного 

разу, коли ви складаєте свої речі на місце, закликайте дитину брати з вас 

приклад і складати свої іграшки. 

Дошкільний вік – це вік, коли ваша дитина вже не маля і вже досить зріла 

для того, щоб дотримуватись ваших інструкцій. Це час, коли батьки повинні 

дозволити дитині всебічно й безперешкодно розвиватися й досліджувати 

навколишній світ!  

Джероло: https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/1745/ 
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