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Дитина — дзеркало родини; як у краплі води відбивається сонце, 

  

так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька.(В.О.Сухомлинський)

  

Батьки - це найперші й найвпливовіші моральні вчителі для своїх дітей.

  

Теплота домашнього мікроклімату, комфортність стану в домашній атмосфері
стимулюють дитину до сприйняття існуючих у родині правил, манери поводження,
поглядів і устремлінь.

  

Перші уявлення дітей про ідеал, досконалість пов’язані насамперед з образом батьків.
Прагнення бути схожими на батьківі зовні, і внутрішньо перетворюється на найпотужнішу
рушійну силу сімейного виховання. 

  

Постарайтеся зробити своє власне життя живим наочним прикладом гідної моральної й
духовної поведінки. Кожен день запитуйте себе: «Якби моя дитина могла бачити тільки
мою поведінку, який приклад вона б отримала?». Відповідь часто буває вельми
повчальною і спонукає до роздумів.

  

Перш, ніж формувати систему моральних цінностей у дитини, чітко накресліть для себе
те, у що ви вірите самі. Виділіть час, щоб обміркувати свої цінності та переконання, а
потім постарайтеся регулярно ділитися ними, щоб дитина могла розуміти й відчувати,
чому в тій чи іншій ситуації ваші дії виправдані.

  

Один з найпростіших способів допомогти дітям освоїти нові моделі поведінки - це
закріпити їх у той момент, коли вони відбуваються. Спостерігайте за дитиною, і за
слушної нагоди відзначте її хорошу поведінку, поясніть, в чому полягає позитив її вчинків.
Дайте зрозуміти, що вас це радує й тішить.
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Любіть дитину. Знаходьте радість у спілкуванні з нею.

  

Навчіть дитину золотому правилу, яким століттями керувалися багато цивілізацій -
«ставтеся до інших так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас». Нагадайте, що, перш
ніж діяти, потрібно запитати себе: чи хочу я, щоб зі мною хтось вчинив так? Це допоможе
дитині подумати про свою поведінку і її наслідки для інших людей. Нехай це правило
стане найголовнішим гаслом для всієї вашої сім'ї.

  

Необхідно дозволяти дитині бути собою, зі своїми вадами, вразливими місцями та
чеснотами. Приймайте її такою, якою вона є. Підкреслюйте її сильні властивості.

  

Не порівнюйте дитину з іншими дітьми, любіть її такою, якою вона є. Якщо ви хочете
розвинути в дитині певні моральні якості, ставтеся до неї так, ніби вони вже є.

  

Кращий спосіб виховати відповідальність і впевненість у собі – надати дитині можливість
самостійно приймати рішення.

  

Дотримуйтесь традицій та звичаїв в своєму родинному колі.

  

Виховуючи дитину, не забувайте про її темперамент та особливості психічних проявів у
зв’язку з цим.

  

Нехай фарби та політра кольорів у вашому житті та вашій сім’ї завжди сяє лише
веселими барвами.
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