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ВПРАВИ ДЛЯ

БАТЬКІВ



ВПРАВА «АСОЦІАЦІЇ»
Мета: визначити, як батьки ототожнюють себе разом із

своєю дитиною і вміють створювати адекватні

відносини з дітьми, залежно від запропонованою

асоціацій.



Якщо Ви і Ваша дитина квіти, то які вони….

Якщо Ви і Ваша дитина тварини, то які вони….

Якщо Ви і Ваша дитина кольори, то які вони….

Якщо Ви і Ваша дитина настрій, то який він….

Якщо Ви і Ваша дитина музика, то яка вона….

Якщо Ви і Ваша дитина книга, то яка вона….

Якщо Ви і Ваша дитина іграшки, то які вони….

Якщо Ви і Ваша дитина …, то які вони…. тощо.



ВПРАВА « У ПРОМЕНЯХ СОНЦЯ»

Мета: сформувати позитивне сприйняття

батьками індивідуальності дитини



ВПРАВА «КОЛА ПІДТРИМКИ»
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Вправа на знайомство 

«Це моя дитина»



Вправа «Сенкан на слово "Дитина"

1-й рядок – один іменник.

2-й рядок – два-три прикметника, що 

характеризують іменник.

3-й рядок – два-три дієслова, чи опис 

дії.

4-й рядок – дієслова, або фраза, яка 

передбачає особистісне ставлення до 

теми.

5-й рядок – синонім до іменника у 

першому рядку.



Вправа «Екзамен для батьків»

Дана вправа допоможе дізнатися наскільки добре ви

знаєте своїх дітей, їх вподобання, бажання.

Учасникам повинні відповісти на питання :

•Улюблена страва дитини – …

•Улюблений колір - …

•Улюблений урок - …

•Улюблена гра - …

•Ім’я подруги/друга вашої дитини - …



Вправа «Лист»



Вправа «Яблучко від

яблуньки»



Вправа «Спілкування»

1 група – Що, на вашу думку, допомагає 

ефективному спілкуванню з дитиною?

2 група - Що, на вашу думку, 

заважає ефективному спілкуванню з 

дитиною?

3 група – Скласти поради ефективного 

спілкування.



Вправа "Щаслива сім’я"

1-ша група – Що робити батькам, щоб 

родина була щасливою?

2-га група – Що робити дітям, щоб 

родина була щасливою?

3-тя група – Скласти рецепт щастя.



Вправа
« Як звертатися до дитини»



Вправа 

«Три важливі слова»



Діагностика на виявлення 

стосунків батьків із дитиною, 

тобто на психологічну 

сумісність батьків і дитини



1 2

3 4

5
6



1. Ви з дитиною не залежні один від одного і не близькі. Це

непокоїть, варто замислитися над пошуками шляхів

зближення.

2. Ви не залежні, не дуже близькі, але контактуєте, маєте

щось спільне. Це вже краще.

3. Разом ви як особистості дуже близькі, але й не залежні.

4. Ви ближчі, ніж у моделі 3. Це гарні стосунки.

5. Ви близькі, як одне ціле «ми». Це дуже гарні стосунки.

6. Одна особистість повністю поглинута іншою

особистістю. Для виявлення свого «Я» дитині не

залишається місця. Це ситуація тиску.



Вправа 

«Я мрію, що моя дитина…»



Вправа

«Я — хороший батько, тому що...»



ІСТОРІЯ

ДЛЯ НАТХНЕННЯ



Якось учора ми

з моєю дитиною…

https://news.yandex.ua/yandsearch?text=%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D0%B8+%D0%B7+%D0%BC%D0%BE%D1%94%D1%8E+%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=newswizard

