
Як потрібно 

поводитися батькам з обдарованою дитиною 

 
 зрозуміти дитину й усвідомити її неординарність; 

 не ігнорувати всю унікальність її даних; 

 не захоплюватись нею надміру; 

 створити умови для «заохочення» таланту; 

 не проектувати на обдаровану дитину власні 

захоплення й інтереси; 

 не змушувати надмірно захоплюватися улюбленою 

справою і не перевантажувати її; 

 створити дитині атмосферу творчості і не гасити 

інтерес, який виник; 

 вчити терпінню і заохочувати всі старання; 

 тактовно, делікатно допомагати їй; 

 вчити програвати і не сприймати будь-яку невдачу як 

трагедію; 

 шукати засоби для зменшення вразливості дитини 

 спокійно ставитися до емоційних перепадів дитини; 

 вчити володіти емоціями; 

 робити все залежне від вас, щоб дитина не занижувала 

свою самооцінку й у той же час, щоб не виставляла 

свою обдарованість на показ; 

 не піднімати її над іншими дітьми в сім’ї; 

 налагодити стосунки з однолітками. Вчити бути 

дружелюбною в колективі; 

 якнайбільше приділяти уваги фізичній активності 

дитини; 

 враховувати її індивідуальність; 

 увесь час підбадьорювати її; 

  тактовно поводитися з нею; 

 зуміти створити доброзичливу атмосферу по 

відношенню до дитини, залучаючи не тільки 

близьких, але й вихователів дитини; 

 вважати себе самим щасливим із батьків. 

 

Як не потрібно 

поводитися батькам з обдарованою дитиною 

 

 не звертати уваги на обдарованість дитини або 

спеціально піднімати її увесь час до небес; 

 створювати «тепличні» умови для життя; 

 карати за допитливість; 

 прискорювати розвиток настільки, що це 

спричинить зрив; 

 розпалювати суперництво або ревнощі; 

 посилювати вразливість і почуття власної провини; 

 драматизувати невдачі; 

 намагатися у виховних цілях виставляти напоказ 

будь-які недоліки дитини; 

 культивувати в дитині почуття переваги над 

однолітками; 

 підкреслювати увесь час фізичну недосконалість і 

тим самим ущемляти самолюбство дитини або не 

звертати уваги на те, як розвинута ваша дитина 

фізично, і не намагатися допомагати їй засвоїти 

навички, вважаючи, що найголовніше – інтелект; 

 надмірно піклуватися або не допомагати ні в чому. 

 



 

 

«Люди не народжуються, а стають тими, 

ким вони є» 
К. Гельвецій 
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