
ПАМ’ЯТКА БАТЬКАМ 

 

Шановні батьки!  Ваші діти вам дорогі, ви хочете бачити їх щасливими, 

допоможіть їм зберегти своє здоров’я. Постарайтеся зробити так, щоб у 

вашій родині заняття фізкультурою й спортом стали невід’ємною частиною 

спільного дозвілля. 

• Поважайте спортивні інтереси та вподобання своєї дитини! 

• Підтримуйте її бажання брати участь у спортивних заходах класу й 

школи! 

• Самі беріть участь у спортивних заходах класу й школи: це сприяє 

зміцненню вашого авторитету в очах власної дитини! 

• Виховуйте у своїй дитині повагу до людей, що займаються спортом! 

• Розповідайте про свої спортивні досягнення в дитинстві та підлітковому 

віці! 

• Даруйте своїй дитині спортивний інвентар і спорядження! 

• Власним прикладом демонструйте ставлення до фізкультури й спорту! 

• Робіть зі своєю дитиною прогулянки свіжим повітрям усією родиною, 

походи й екскурсії! 

• На почесному місці дома розміщуйте нагороди за спортивні досягнення 

своєї дитини! 

• Підтримуйте свою дитину в разі невдач, загартовуйте її волю та характер! 

 

Пам’ятка батькам з використання дитиною комп’ютера 

 

• Щоб батьки могли контролювати користування комп’ютером дитиною, 

вони повинні самі хоча б на елементарному рівні вміти ним 

користуватися. 

• Дитина не повинна грати в комп’ютерні ігри перед сном. 

• Кожні 20-30 хвилин роботи за комп’ютером необхідно робити перерву. 

• Дитина не повинна працювати за комп’ютером більше 1,5 – 2 годин. 

• Батьки повинні контролювати придбання дитиною комп’ютерних дисків з 

іграми, аби запобігти шкоді дитячому здоров’ю й психіці. 

• Якщо дитина не має комп’ютера вдома й відвідує комп’ютерний клуб, 

батьки повинні знати , в якому клубі вона буває та з ким там спілкується. 

• Якщо дитина дуже захоплюється комп’ютером і весь вільний час 

проводить за комп’ютерними іграми, необхідно разом з нею пограти в ці 

ігри або поспостерігати за грою та спілкуванням дитини.* 

• Якщо дитина використовує комп’ютер безвідповідально, необхідно 

увести пароль. 

 
            За І.М. Рибальченко. Взаємодія з батьками. Х.: Вид. група «Основа», 2007, с. 160-161. 

*Рекомендація соціального педагога Дробиняк Л.В. 


