
Вплив оточення на зростання й розвиток дитини 

Ви часто сперечаєтеся з чоловіком у присутності дитини? Галасливі сварки сусідів постійно 
порушують мир і гармонію у вашому домі? Коли щось подібне трапляється у вашій родині, ви 
повинні знати, що оточення сильно впливає на розвиток дитини. 
Чи знаєте ви, що поведінка дитини, її успішність у школі також багато в чому залежать від 
оточення? Розглянемо докладніше, як це відбувається та як створити сприятливе оточення 
для розвитку дитини. 
Фактори, що впливають на розвиток дитини 
Дитина вчиться не тільки того, що ви їй говорите. Її оточення й те, що вона бачить у 
повсякденному житті, також формують її поняття про навколишній світ ще з раннього 
дитинства. Сюди належать атмосфера в будинку і в дитячому садку, у сусідів, у будь-яких 
інших місцях, де дитина проводить час. 

Особливо на розвиток дитини впливають такі фактори оточення: 

Емоційний зв'язок з дитиною 
Перше і найближче оточення дитини – це її сім'я. З самого народження емоційна атмосфера в 
родині суттєво впливає на малюка. 

 Емоційний зв'язок з батьками допомагає дитині навчитися справлятися зі своїми страхами, 
проявляти любов. 

 Він навчає малюка спілкуватися з близькими людьми. Тісний зв'язок з вами дає дитині відчуття 
безпеки. 

 Тісні взаємини з батьками розвивають особистість дитини. Вона відчуває себе цінною й 
важливою. 

 Переконайтеся, що ви досить часто проявляєте любов до дитини. Тримайте її за руку, завжди 
будьте поруч, коли їй буде потрібна ваша підтримка. 
Ваша рівність із чоловіком 
Ваші взаємини з чоловіком також суттєво впливають на емоційний розвиток дитини. 

 Ви з чоловіком – найближчі люди для дитини й перша подружня пара, яку вона знає. 

 Сповнені любові й поваги взаємини з чоловіком учать дитину цінувати інших людей. 

 Дивлячись на вас, дитина розуміє важливість тісних взаємин і вчиться поважати інших людей. 

 Необхідно демонструвати свою любов до чоловіка в присутності дитини. 

 Тримайте чоловіка за руку, обіймайте його – це навчить малюка природних способів прояву 
любові. 

Фінансовий стан вашої сім'ї 

 Фінанси впливають на оточення, в якому живе ваша сім'я, на школу, в яку вона піде, на її й 
ваше коло спілкування. 

 У деяких випадках дитина бачить, на що ви витрачаєте гроші, і порівнює достаток вашої 
родини з сім'ями друзів, сусідів. Це може впливати на її самооцінку. 

 Важливо говорити з дитиною про фінанси та про те, що в житті є речі, більш цінні, ніж гроші. 
Життя в тісноті 

 Якщо ви живете в тісноті або в дуже галасливій обстановці, це негативно позначається на 
розвитку дитини. 

 Коли в одній квартирі живе занадто багато членів сім'ї, батьки менше часу можуть приділити 
дитині. У свою чергу, малюк емоційно дистанціюється від вас з раннього віку. 

 У таких умовах дитина може зміцнити силу волі, щоб упоратися з несприятливою 
обстановкою. Якщо дитина – інтроверт, вона може ще більше замкнутися в собі. 

 Подбайте про те, щоб проводити з дитиною достатньо часу. Якщо вдома це робити 
важко, ходіть з малюком на прогулянки або грайте з ним в ігри, в яких беруть участь дві 
людини. 
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Оточення для гармонійного навчання 

 Ви – перший учитель у житті вашої дитини, тому важливо створити таку обстановку, яка буде 
максимально сприяти її розвитку. 

 Позитивна атмосфера в будинку допоможе сконцентруватися на навчанні та сприятиме 
кращій успішності. 

 Разом з чоловіком створіть умови для того, щоб малюк досліджував навколишній світ. 

 Завжди заохочуйте, щоб дитина ставила запитання, шукала відповіді самостійно. Це 
допоможе їй отримувати нові знання. 

Батьки відповідальні за створення сприятливої обстановки для дитини. Оточення істотно 
впливає на розвиток її особистості, успішність і поведінку. Хоча створити дитині ідеальну 
обстановку неможливо, зробіть для цього все, що у ваших силах. Створіть удома позитивну, 
теплу атмосферу. Проводьте з дитиною час і, демонструючи позитивний приклад, 
прищеплюйте їй свої цінності. 

 


