Робота з батьками  Психологічна служба

НЕ ЗАЛИШИМО БРЕХНІ
ЖОДНОГО ШАНСУ
Дев’яте заняття Школи батьківства*
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Ваша дитина фантазує чи обманює? Якщо обманює, то з якою метою? Як
реагувати на обман і нечесну поведінку?
Допомогти батькам та їхнім дітям успішно розв’язати окреслену проблему на черговому засіданні Школи батьківства береться автор статті.
Те м а . Світ дитячих фантазій, або Подорож у країну Брехляндію (психологічний практикум).
М е т а . Поглибити знання батьків з питань морального виховання. Формувати уявлення про корекцію нечесної поведінки у дітей. Спонукати учасників
до аналізу життєвих ситуацій. Сприяти встановленню
у родинах атмосфери довіри і взаємоповаги.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : аркуші паперу, ручки, тези-опори або слайди, анкети для опитування батьків.
Хід засідання
І. Вступна частина
1. Організаційний момент. Привітання
2. Розминка
— Поміркуйте, про які моральні поняття йдеться
у висловлюваннях відомих людей.
yy Час цінний, але правда цінніша за час. (Б. Дізраелі,
англійський письменник).
yy Найкраща прикраса — чиста совість. (Цицерон,
римський оратор).
yy Дай вільно виговоритися, коли хочеш почути
правду. (Ф. Бекон, англійський філософ).
yy Найбільше людину принижує брехня — груба,
низька, вада рабів, шпигунів, підлих людей. (Л. Сеттембрині, італійський письменник).

3. Вступне слово вчителя
— Хтось із великих педагогів сказав, що проблем
з вихованням дітей було б набагато менше, якби
* Розробки попередніх занять подано в “УПШ”, 2015, № 4,
№ 6; 2016, № 1, № 8, № 12; 2017, № 4, № 9; 2018, № 1.
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дорослі пам’ятали про те, що колись і самі були маленькими. Дитина — завжди дослідник і творець, фантазер і винахідник. Щодня вона дізнається про щось
нове, і навколишній світ відкривається для неї з нового,
несподіваного боку. Оскільки дитина багато для чого
не може знайти пояснення, вона намагається домислити незрозуміле й по-своєму обґрунтувати його. Навряд чи ми, дорослі, маємо розцінювати це як брехню.
Малюк опановує навколишній світ у незвичайний спосіб, жонглюючи гіпотезами й “пробуючи на зуб” імовірність явищ і подій. Абсурдні на перший погляд висловлювання дитини не повинні бути приводом для нашого
обурення. Набуваючи життєвого досвіду, вона зуміє
сама відмовитись від ілюзорних уявлень і навчиться
відрізняти незвичайне від неможливого.
Внутрішній світ дитини відрізняється від світу
дорослих ще й тим, що живиться з іншого джерела,
насамперед з гри, де все “не насправді”. Світ дитини — це ще й світ казки, де неможливе є можливим і навіть природним. Тому й не дивно, що вона
легко переносить у своє повсякдення закони гри.
Граючи й організовуючи ігри, дитина вчиться діяти
й мислити. Саме тому вигадка, фантазія — радше
помічники на шляху до дорослості, ніж ознаки формування брехливості.
Однак часто дорослі скаржаться на те, що дитина
намагається викривити чи приховати правду заради
досягнення певної мети: щоб уникнути неприємностей
або отримати задоволення. Як же відрізнити вигадку
від брехні “в чистому вигляді”? Що спонукає дітей говорити неправду, і як мають реагувати на неї батьки?
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Набір сюжетних картин

Набір ігрових полів

Яскраві малюнки-історії для групової роботи,
які пов’язують всі освітні галузі й можуть стати
центром тижня — його яскравим початком
і чудовим підбиттям підсумків
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Навчальні матеріали стануть добрими
помічниками творчого вчителя і вдало доповнять
будь-який підручник курсу “Я досліджую світ”
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