
ДИТИНА ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ РОБИТИ ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ 

                                          (поради батькам) 

Від батьків часто можна почути скарги відносно того, що дитина не хоче 

сідати за виконання домашніх завдань. Особливо часто це стосується учнів 

початкових класів, які весь час вимагають присутності батьків, відкладають 

виконання домашніх завдань на пізніше. Така поведінка дітей може 

обумовлюватись різними причинами. 

Для початку батькам потрібно зрозуміти, як дитина почувається у школі, які 

стосунки з учителем, однокласниками. Часто наявність травмуючих 

стосунків є основою для неуспішності, небажання вчитися, розвитку неврозу. 

У цій ситуації може допомогти шкільний психолог, який спостерігає за 

дитиною і її поведінкою у школі. 

Причиною відмови виконувати домашні завдання може бути і банальне 

нерозуміння певного предмету. Дитині важко зрозуміти, засвоїти певні 

поняття і тому вона обирає легший шлях – не робити те, що незрозуміле. У 

такому випадку потрібна допомога батьків – пояснення такими словами, щоб 

дитині матеріал став зрозумілим. 

Часто виконання домашніх завдань стає цілим спектаклем, єдиною метою 

якого є привернути увагу батьків. Такі діти можуть розуміти задачу, бути 

успішними у школі, а вдома без тата і мами і слова не напишуть. Для того, 

щоб впоратись із цією проблемою, батькам потрібно давати дитині достатньо 

ласки, уваги, турботи поза ситуацією підготовки уроків. 

Якщо ж причиною відмови робити уроки є лінь, потрібно попрацювати над 

вихованням відповідальності та волі. Дитині варто пояснити важливість 

навчання, дати можливість відчути наслідки невиконання домашніх завдань. 

Якою б не була причина відмови виконувати домашні завдання, потрібно 

вирішувати цю проблему з любов’ю до дитини. 

 

 

 

https://bubbl.us/NTU4NTk5MS8xMDY1MTA1Mi9lN2M3MzMwNDNjYzc0NzY

1Y2FkMzAxYWI3N2Y1YWVkOA==-X?utm_source=shared-

link&utm_medium=link&s=10651052 
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Як допомогти дитині повірити в себе 

 

Досить часто батьки стикаються з відсутністю у своїх дітей бажання 

вчитись, займатись чимось корисним, допомагати старшим. Часто про дітей 

можна почути: «Вона зовсім не хоче робити уроків», «Цілими днями сидить 

за комп’ютером», «Йому лише ігри в голові», «Примусити щось зробити 

можна лише через крики» тощо. А ми ж, батьки, все робимо для власних 

дітей, докладаємо багато часу, грошей, нервів, щоб виховати успішну і 

самостійну особистість. Їй чи йому (безтурботній дитяті) потрібно лише 

слухати маму з татом, виконувати їх поради, вказівки, вчити уроки, 

допомагати, хотіти ходити на танці, вокал, бокс… 

Ось тут ми наштовхуємося на парадокс у вихованні: дитина не може 

проявляти самостійність, якщо вона завжди і в усьому слухається батьків. Чи 

легко такій дитині вірити у власні сили? Якщо дитячі рішення і бажання не є 

авторитетними та важливими для найбільш рідних, то в подальшому цій 

дитині доведеться або змиритись і відмовитись від них, або ж знецінити 

батьківський авторитет і постійно виборювати право на свою позицію. 

Важливим, і чи не найголовнішим, фактором на шляху до успішного і 

щасливого життя дитини є власний приклад батьків. Як говорив класик: 

«Дітям більше потрібний приклад для наслідування, ніж критика». 

Часто батьки, керуючись якимись власними мотивами, досвідом, 

нав’язаними стереотипами суспільства, намагаються надмірно контролювати 

дітей, обмежувати дозволене, нав’язувати потрібне. Цим самим створюючи 

дітям такі умови, в яких вони не відчувають потреби приймати рішення, до 

чогось прагнути, їх мало що цікавить. 

Мотивація для дітей може бути кількох видів: це інтерес, який 

підштовхує дитину до дії; це страх чи почуття провини, що найчастіше 

використовується у сучасному вихованні; бажання наслідувати, бути схожим 

на когось авторитетного. 

Слова та фрази, які допоможуть підтримати та заохотити дитину. 



 

 
1. Я пишаюсь тим, що тобі вдалося! 

2. Уже краще! 

3. Ти на правильному шляху! 

4. Чудово! 

5. Ти в цьому розібрався! 

6. Дивовижно! 

7. Це якраз те, що треба! 

8. Вітаю! 

9. Як ти гарно придумав... 

10. Мені подобається твоя ідея... 

11. Дуже добре... 

12. Оригінальний задум... 

13. Як це по дорослому... 

14. Це справжній вчинок... 

15. Я навіть не очікувала, що так гарно буде! 

16. Ти сьогодні багато зробив! 

17. Прекрасний початок! 

18. Чудова робота! 

 

 



                                                          

1.Я рада, що ти у мене є. 

2. Я люблю тебе. 

3. Ти особливий. 

4. Я люблю, коли ти поряд. 

5. Я люблю тебе таким як ти є. 

6. Я завжди тебе любитиму. 

7. У тебе обов’язково вийде... 

8. Ти можеш це сам... 

9. Ти справжній майстер... 

10. Це неперевершено... 

11. Я ціную тебе. 

12. Ти зробиш це найкраще... 

13. Іншим разом ти це подолаєш... 

14. Я у тебе вірю... 

15. Ти такий вправний... 

16. Ти зможеш... 

17. Ти можеш бути різним. 

18. Ти заслуговуєш на турботу та щастя. 


