
Батькам, які виховують обдаровану дитину… 

 Найперше - любіть свою дитину. Приймайте 

такою, якою вона є, беручи участь у її розвитку, підтримуючи, а не нав'язуючи свої 

інтереси. 

Для розвитку творчого потенціалу, як показали дослідження, необхідна 

адекватна оцінка сил дитини, і навіть трішки завищена. Зазнайкою вона не виросте, 

зате у неї буде запас сил та впевненість при невдачах, до яких треба готувати 

змалку. 

Батьки – приклад для синів та доньок, адже дитина свідомо переймає вашу 

манеру говорити, ходити, працювати, відповідальності за доручену справу. 

Кожен батько має пам'ятати правило: "Не нашкодь!" Адже обдарована дитина 

більш чутлива, ранима, тому потрібно давати вільний час для того, щоб побути 

дитині на самоті, поміркувати, пофантазувати. За допомогою тренінгів дати їй 

можливість глибоко зрозуміти себе та інших. Дорослим, частіше батькам, варто 

радитися із психологом щодо виховання обдарованої дитини. 

Шановні батьки, пам'ятайте, що для обдарованої дитини творчість є життєвою 

необхідністю. Тому готуйте школяра до спостережливості, наполегливості, 

формуйте вміння доводити почату справу до кінця, працелюбність, вимогливість до 

себе, задоволення від процесу творчості, терпляче ставлення до критики, 

впевненості при невизначеності, гордості і почуття власної гідності, чуйність до 

аналізу моральних проблем. Ініціативність і творчість поєднані з наполегливістю, 

рішучістю та витримкою, допомагають обдарованим дітям самореалізуватися. 

Як розпізнати обдарованість… Порівняно зі своїми однолітками обдаровані 

діти краще вміють розкривати відношення між явищами та сутністю, індуктивно та 

дедуктивно мислити, маніпулювати логічними операціями, систематизувати, 

класифікувати. Більшість із них ставить завдання, виконання яких потребує багато 

часу, а також мають розвинене почуття справедливості. 

Отже, обдарованим дітям властиві: 

• інтерес до розумової діяльності; компетентність, не властива віку; 

• пошук причин явищ, які спостерігаються; прагнення відкривати та 

досліджувати нове; різнобічні інтереси та потреба в різноплановій інформації; 

• ґрунтовні знання; добра пам‘ять; 

• багата фантазія, уява, винахідливість; 

• схильність до ігор, які вимагають сконцентрованої уваги, та тих, які мають 

складні правила; уміння самостійно грати та працювати; 

• хороше володіння мовою; великий словниковий запас, не властивий даному 

вікові; 

• терплячість у навчанні, захопленнях; готовність взяти участь у додаткових 

заходах, які підвищують інтерес до навчання (конкурси, олімпіади); 

• читання книжок, вивчення друкованих матеріалів; глибокий інтерес до 

наукової літератури; 



• політичні та світоглядні інтереси; 

• колекціонування, проведення експериментів у домашніх умовах; 

• почуття гумору; 

• підвищене почуття відповідальності, ретельне виконання прийнятих доручень; 

велика працездатність та прагнення працювати якнайбільше. 

Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини 

1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. «Серйозні» 

запитання дитини сприймайте серйозно. 

2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. 

Терпляче сприймайте безлад у кімнаті під час її творчої роботи. 

3. Відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять. 

4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення. 

5. Давайте дитині можливість у виявленні власної турботи про вас - батьків. 

6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення. 

7. Показуйте дитині цікаві місця. 

8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з приятелями, запрошуйте дітей 

до своєї оселі. 

9. Порівнюйте лише досягнення власного сина, доньки, вказуйте на позитивну 

динаміку. 

10. Купуйте дитині книжки за її інтересами. Регулярно читайте дитині чи разом з 

нею. 

11. Привчайте дитину самостійно мислити. 

12. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини. 

13. Уважно ставтеся до потреб дитини. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий 

глузд. 

14. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці. 

15. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету. 

16. Приймайте, спільно аналізуйте дитячі невміння та помилки. 

17. Хваліть дитину за навчальну ініціативу. 

18. Учіть дитину з повагою спілкуватися з дорослими. 

19. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали. 

20. Допомагайте дитині бути особистістю. Спонукайте вчитися вирішувати 

проблеми самостійно. 

21. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей. 

22. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих. 

Шановні батьки, пишайтеся тим, що ваша дитина обдарована! 

 


