
Лекція

«ЯК НАВЧИТИ ДИТИНУ БУТИ ЗДОРОВОЮ»

Мета:  створення в батьків позитивної  мотивації  на здоровий спосіб життя та
впровадження його в життя дитини; просвіта батьків з питання психоемоційного
розвитку дитини та гігієни психоемоційного розвитку дитини.

Цільова аудиторія: батьки та педагоги.

Хід лекції:

1. Вступна частина
1) Привітання
2) Вирішення організаційних питань
3) Ознайомлення з тематикою заняття

2. Основна частина
4) Доповідь

Багатьох батьків цікавить питання «А чи здорова моя дитина??? Чи буде
вона пектися про власне здоров’я коли подорослішає??? Як мені вчинити, щоб
дитина  хотіла  вести  здоровий  спосіб  життя???».  Намагаючись  вирішити  ці
питання батьки часто заходять у «глухий кут». Адже дорослі не завжди поводять
себе гарно та правильно і не знають як «змусити» дитину бути здоровою. Саме
про це і піде мова. 

Перш  за  все  батькам  потрібно  прояснити  саме  для  себе  питання  про
здоровий спосіб  життя.  Що це таке саме  для Вас?  У загальному сенсі  вести
здоровий спосіб життя означає – вчасно слідкувати за здоров’ям усіх органів та
організму в цілому, правильно харчуватися,займатися спортом, загартовуватися,
уникати в своєму житті негативних звичок та слідкувати за власним настроєм та
емоційним  станом.  Коли  людина  систематично  виконує  усі  вище  зазначені
правила  –  вона  робить  добру  справу  для  продовження  свого  життя  та
покращення його якості. Але нажаль, за такими правилами живуть далеко не усі
дорослі люди. Навпаки – таких людей досить мало. У сучасному житті на людей
покладено багато обов’язків та вони відчувають себе загнаними у деякі рамки.
Тому, на фізичні навантаження часто просто не вистачає сил, загартовування стає
неможливим через безліч вірусів та інфекційних захворювань, а за допомогою
«поганих звичок» дорослі люди часто намагаються зняти стрес. От і виходить,
що  майже  кожна  3  людина  власноруч  шкодить  своєму  здоров’ю  і  своїм
негативним прикладом привчають до такого способу життя власних дітей.

Звичайно, можна знайти безліч причин з яких неможливо відмовитися від
режиму  життя  до  якого  Ви  звикли,  але,  для  покращення  долі  власних  дітей



потрібно  замислитися.  Отже,  батькам  потрібно  вирішити  для  своєї  окремої
родини, що вважати «здоровим способом життя» та «здоров’ям» взагалі.

Після вирішення першого питання важливо зрозуміти що Ваш родинний
здоровий спосіб життя може надати дитині та Вам. Для цього варто зробити на
аркуші  паперу  2  колонки  із  позитивними  та  негативними  моментами  від
дотримання  вище  зазначених  правил.  Якщо  позитивна  колонка  значно
переважила пункти із негативної колонки – Ви на вірному шляху, якщо ж ні –
передивіться думку щодо складових здорового способу життя. 

Вирішивши  попереднє  питання  батькам  потрібно  зрозуміти,  що  дитина
ніколи не буде робити те, що вона чує, вона буде робити те – що вона бачить.
Отже, впровадження в життя дитини нових гарних звичок потрібно розпочати з
відновлення  власного  життя.  Батькам  варто  усвідомити,  що  без  їх  допомоги
дитина  ніколи  не  стане  гарною,  та  пам’ятати  –  усі  риси  характеру  в  дитині
дісталися у спадок та були виховані батьками, отже – намагайтеся виховувати
лише  найкраще.  І  варто  розпочати  із  здорового  харчування  та  фізичних
навантажень. Звичайно, людині, яка тривалий час не займалася спортом досить
важко саме розпочати, і в цьому Вам, як раз, і допоможе Ваша дитина. Почніть із
легкої  ранкової  гімнастики,  мотивуйте  дитину, розповідайте  для  чого  Ви  це
робите, що дасть цей комплекс вправ, розповідайте й про те, які саме м’язи та
кістки Ви задієте, для дитини це цікава та корисна інформація. Батькам варто
протриматися  лише  перший  час,  і  коли  згодом  Ви  дозволите  собі  трошки
відпочити та не робити вправи – дитина сама не дасть Вам покинути розпочатої
справи.  Отже,  головне  завдання  батьків  –  змотивувати  та  зацікавити  дитину
фізичними заняттями. Згодом, коли організм звикне до вправ – можна зайнятися
будь – яким родинним видом спорту, або допомагати дитині  досягти власних
успіхів у спорті. 

Перейти на здорове харчування також не просто. Але, якщо пам’ятати про
позитивний  результат  та  рішуче  налаштуватися  на  гарні  покращення  –  усі
труднощі долаються вмить! Варто намагатися закріпити в уяві, що все те, що Ви
робите  зараз,  дійсно  є  дуже  гарним  та  важливим  для  Вас.  При  такому
налаштуванні  психіка  приймає  усі  настанови  за  правило  та  починає  їм
підкорюватися. До того ж, дитина, яка відвідує дошкільний навчальний заклад,
вже  харчується  правильно,  отже  батькам  потрібно  лише  підтримувати  такі
правила і вдома і вживати «некорисну» їжу лише на свята.

Розмові про пагубні звички варто відвести окреме місце. Адже, нажаль, у
сучасному світі батьки майже завжди забувають про присутність в їхньому житті
не тільки власного задоволення, але й власних дітей. Прогулюючись вулицею,
досить  часто  можна  зустріти  молодих,  та  не  дуже  батьків,  що  палять  або
підіймають  настрій  за  допомогою вживання  алкоголю на очах  власних дітей.
Дивно  питати,  але  чому  такі  батьки  не  замислюються  над  наслідками  свого
катастрофічного поводження??? Звичайно, в умовах такої батьківської поведінки
дитина  страждає  як  фізично,  так  і  психічно.  Поясню чому. Ні  для  кого не  є
секретом,  якої  шкоди  організму  дитини  може  завдати  пасивне  паління,  коли



батьки видихають тютюновий дим на дитину і та вимушена вдихати його замість
повітря. Така поведінка батьків є неприйнятною та дуже негативно впливає на
фізичний розвиток дитини. Але, окрім цього, є ще і психічний розвиток дитини,
на  який  така  поведінка  впливає  ще  із  більшою  силою.  Діти  батьків,  які
спостерігають  за  згубними  звичками  (паління,  вживання  алкоголю  тощо)
намагаються перейняти поведінку важливих дорослих (батьки є авторитетом для
дитини  дошкільного  віку)  і  відтворюють  її  у  власних  іграх,  намагаються
спробувати такі звички у реальному житті. За статистикою, такі діти у більшості
випадків  наслідують  звички  батьків  та  навіть  здобувають  й  інші.  У  психіці
дитини закладається така поведінка як нормальна, яка не викликає осудження чи
є негарною, отже коли такі діти  дорослішають і намагаються кинути пагубну
звичку, зробити це вже складніше, адже мозок не сприймає її як згубну. Таким
чином,  не  замислюючись  над  власною поведінкою можна виховати  зовсім не
таку людину, на яку очікуєш.

Підводячи підсумки, можна зробити для себе єдино вірний висновок: діти –
наше дзеркальне відображення, їх поведінка – це наша поведінка, наші звички –
це їх  звички.  Отже,  перш за  все,  потрібно передивитися власну поведінку та
вкладати в дитину лише здорові  гарні  звички.  Лише в такий спосіб можливо
налаштувати дитину на здоровий спосіб життя! 

І я Вам цього дуже бажаю!

5) Відповіді на запитання батьків та педагогів

3. Заключна частина
6) Підведення підсумків заняття
7) Рефлексія 
8) Установка на відпочинок

До побачення!


