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Не всі батьки до кінця розуміють
роль виховання у розвитку дитини.
Багатьом зручно вважати, що
здібності і риси характеру дитини
закладені генетично і батьки мало що
можуть зробити. Однак роль батьків
у вихованні дитини дуже велика,
вони можуть не тільки навчити його
навичкам і вмінням, але також
прищепити правильні звички, манери поведінки і сформувати характер. Звичайно,
втілення системи виховання в життя вимагає щоденних зусиль і терпіння з боку
батьків, проте розвиток дітей варто зусиль.
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Щоб зрозуміти, наскільки важлива та багатогранна роль батьків у розвитку дитини,
давайте перерахуємо лише деякі області, які можуть розвиватися у процесі
виховання:
 розвиток моторики;
 рухи і рухові навички;
 розвиток мовлення;
 духовний розвиток;
 соціальну поведінку;
 навчання (розвиток концентрації, мотивації, завзятості);
 самосвідомість.
У батьків, які розуміють важливу роль виховання у розвитку дитини і щодня
докладають зусиль для формування особистості свого дитини, зазвичай
виростають діти, легко знаходять контакт з колективом, рідко конфліктують в
дитсадку, школі і в дорослому житті.
Що можуть зробити батьки для розвитку своєї дитини? Існують деякі загальні
рекомендації, які сприяють розвитку:
 Розвиваючий ігровий процес. Так як основним способом навчання дитини є
гра, батьки повинні навчати малюка різних ігор, надавати йому можливість
досить грати з однолітками та ін. Добре, якщо в житті малюка присутня безліч
рухливих ігор на свіжому повітрі (біг, скелелазіння, стрибки, катання на
ковзанах тощо).
 Навчальні заняття. Організуйте навчальний процес дитину, допомагайте
засвоювати шкільну програму. Запишіть дитину в секції, що розвивають її
розумові та спортивні здібності ліплення, танці, легка атлетика, гімнастика,
плавання і ін
 Щоденна розробка дрібної моторики. Чим більше дитина працює руками, тим
більше розвивається дрібна моторика. І в цьому випадку дуже важлива роль
дорослого в розвитку дитини. Адже вона не може самостійно навчитися
майстерності, тому батьки повинні її цьому навчити.
 Повсякденні обов'язки. Правильне виховання просто неможливо уявити без
привчання до праці. Роль дорослого в розвитку дитини полягає і в тому, щоб
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він не тільки навчився працювати, але і полюбив трудовий процес. У сім'ї, де із
задоволенням і радістю працюють, діти з бажанням виконують свої обов'язки
по будинку, охоче допомагають дорослим. Насправді навіть маленькі діти
здатні виконувати безліч завдань: витирати пил, мити підлогу, накривати на
стіл, намазувати масло на хліб, складати свої речі і прибирати іграшки і т. д.
Але на цьому роль батьків у розвитку дитини не закінчується. Основним
завданням родини є навчання дитини правильним, гармонійним відносинам. Роль
виховання у розвитку дитини полягає в тому, щоб навчити правильним основ
поведінки в родині і в соціумі. Дитина безпомилково зчитує модель сімейних
відносин. Тому батьки повинні постаратися, щоб їх модель поведінки була якомога
ближче до ідеалу:
 Мама – терпляча, м'яка, добра, емоційно прив'язана до дітей, турботлива і
уважна до всіх членів сім'ї, завжди готова підтримати.
 Тато - самостійний, розумний, сильний, працездатний, впевнений, енергійний,
піклується про сім'ю.
Батьки повинні проявляти доброту, любов і терпіння не тільки по відношенню до
дитини, але і один до одного. Найбільша виховна дія має особистий приклад
батьків, а не кількість прочитаних нотацій і навчальний промов.
Слід враховувати, що для виховання дитини велике значення має приклад обох
батьків. Як мати, так і батько необхідні дитині. І якщо важливість ролі матері
загальноприйнята і зрозуміла багатьом, то роль батька в розвитку дитини багатьма
применшується. Насправді від матері дитина ніколи не сприйме стереотип
чоловічої поведінки. Тому давайте обговоримо, що може зробити чоловік у
вихованні своїх дітей.
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Незважаючи на те, що почуття батьківства приходить до чоловіків не так швидко
як до жінок, батько сильно впливає на розвиток дитини з самого народження.
Навіть якщо чоловік не відразу включається в процес виховання, він може багато
чого зробити для підтримки гармонійної атмосфери в сім'ї, яка благотворно
впливає на дитину. Не даремно існує така приказка, що краще, що батько може
подарувати своїй дитині – це щасливу і люблячу маму. Якщо чоловік підтримує,
любить і піклується про матір своєї дитини, він вже чимало робить для розвитку
своєї. Однак цим звичайно не обмежується роль батька в розвитку дитини. Батько
в сім'ї може зробити багато для розвитку своїх дітей:
 Батько має великий вплив на гендерний розвиток дитини. Саме завдяки
спілкуванню з татом і мамою дитина ідентифікує себе, усвідомлює свою стать.
 Папа є не лише рідною людиною для дитини, але і служить взірцем чоловіка і
символом мужності. Також батько допомагає дитині повніше формувати
уявлення про самого себе і навколишніх людей.
 Папа гарант спокою і захищеності сім'ї, тато уособлює порядок і дисципліну.
 Багато батьків мають вроджене почуття захисту дружини і дітей. Також
чоловік може передати чоловічу модель поведінки синові і закласти уявлення
про чоловічу роль у створенні щасливої сім’ї у дочки.
 Батько є першим джерелом, з якого дитина дізнається про світ, техніки і праці.
ВІН орієнтує дитину в виборі професії і формує соціальні цілі і ідеали. Якщо
завдяки матері дитина засвоює принципи людської любові і емоційної
прихильності, то завдяки батькові вливається в людське суспільство. Батько
допомагає дитині протистояти агресії оточуючих і групового тиску.
 Авторитарність батька позитивно впливає на розумові здібності дітей.
Звичайно, щоб роль виховання у розвитку дитини була позитивною, і батько і мати
повинні володіти хорошими особистісними якостями.
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