
"Чому діти крадуть?"

Як вести себе, якщо ви підозрюєте що ваша дитина краде?

Будьте обережні у висловлюваннях, проявляйте чуткість , перед вами не «крадій-

рецедивіст»,  а  дитина.  Від  вас  залежить,  якою  вона  виросте.  Висловлюючи

некоректні фрази ви можете назавжди змінити дитині життя, забрати її право на

гарне відношення оточуючих,  а тим самим і  впевненості  у  собі.  Деякі  батьки в

серцях б’ють дітей по рукам, говорячи, що у давнину крадіям відрубали руку. Це

робить дітей жорсткими, дає їм почуття власної порочності.

Розділіть з дитиною відповідальність , допоможіть їй виправитись. Дайте дитині

зрозуміти,  як  вас  турбує,  те  що відбувається,але  при цьому не  називайте  події

крадіжкою.  Намагайтеся  зрозуміти  причину  такого  вчинку,  можливо  за  ним

криється серйозна проблема .

Викрадену  річ  обов’язково  потрібно  повернути  власнику,  але  не  заставляйте

робити це самостійно, можна піти разом із ним. Вона повинна відчути, що кожна

людина має право на підтримку.

Довірлива  бесіда  –  найкращій  засіб  профілактики  можливих  ускладнень.

Обговоріть проблеми дитини, розкажіть про свої.

Активність дитини потрібно спрямувати в позитивну діяльність (заняття спортом,

мистецтво,  колекціонування,  книжки,  фотографування).  Чим  раніше  ви  це

зробите,  тим  краще.  Людина,  життя  якої  сповнене  чимсь  цікавим  для  нього,

відчуватиме себе щасливим і потрібним. Йому не потрібно буде звертати на себе

увагу,  у  неї  з  явиться  друг.  Дитину  потрібно  навчити  співпереживати,

замислюватися про почуття інших. Потрібно познайомити її з правилом « Вчиняй

так, як хочеш, щоб вчиняли з тобою».

Обов’язково  дитині  потрібно  нести  відповідальність  за  щось  чи  когось  –  за

молодшого брата, за наявність свіжого хліба вдома,  догляд за квітами, починаючи

з 7-8 років за власний портфель, стіл, кімнату. Передаючи дитині якусь справу, ви

ділитесь із нею відповідальністю.

Дитячі  проблеми  на  фоні  наших  дорослих  часто  виглядають  смішними,

надуманими,  на які  можна на зважать,  але дитина так не думає.  Для неї  дуже

багато  ситуацій  можуть  видаватися  безнадійними.  Пам’ятайте  це  і  частіше

згадуйте своє дитинство і свої дитячі проблеми, подумайте, як на її місці вчинили

б ви. Дитина повинна знати , що може розраховувати на вашу увагу  і розуміння,

співчуття і допомогу.




	Як вести себе, якщо ви підозрюєте що ваша дитина краде?
	Будьте обережні у висловлюваннях, проявляйте чуткість , перед вами не «крадій-рецедивіст», а дитина. Від вас залежить, якою вона виросте. Висловлюючи некоректні фрази ви можете назавжди змінити дитині життя, забрати її право на гарне відношення оточуючих, а тим самим і впевненості у собі. Деякі батьки в серцях б’ють дітей по рукам, говорячи, що у давнину крадіям відрубали руку. Це робить дітей жорсткими, дає їм почуття власної порочності.
	Розділіть з дитиною відповідальність , допоможіть їй виправитись. Дайте дитині зрозуміти, як вас турбує, те що відбувається,але при цьому не називайте події крадіжкою. Намагайтеся зрозуміти причину такого вчинку, можливо за ним криється серйозна проблема .
	Викрадену річ обов’язково потрібно повернути власнику, але не заставляйте робити це самостійно, можна піти разом із ним. Вона повинна відчути, що кожна людина має право на підтримку.
	Довірлива бесіда – найкращій засіб профілактики можливих ускладнень. Обговоріть проблеми дитини, розкажіть про свої.
	Активність дитини потрібно спрямувати в позитивну діяльність (заняття спортом, мистецтво, колекціонування, книжки, фотографування). Чим раніше ви це зробите, тим краще. Людина, життя якої сповнене чимсь цікавим для нього, відчуватиме себе щасливим і потрібним. Йому не потрібно буде звертати на себе увагу, у неї з явиться друг. Дитину потрібно навчити співпереживати, замислюватися про почуття інших. Потрібно познайомити її з правилом « Вчиняй так, як хочеш, щоб вчиняли з тобою».
	Обов’язково дитині потрібно нести відповідальність за щось чи когось – за молодшого брата, за наявність свіжого хліба вдома,  догляд за квітами, починаючи з 7-8 років за власний портфель, стіл, кімнату. Передаючи дитині якусь справу, ви ділитесь із нею відповідальністю.
	Дитячі проблеми на фоні наших дорослих часто виглядають смішними, надуманими, на які можна на зважать, але дитина так не думає. Для неї дуже багато ситуацій можуть видаватися безнадійними. Пам’ятайте це і частіше згадуйте своє дитинство і свої дитячі проблеми, подумайте, як на її місці вчинили б ви. Дитина повинна знати , що може розраховувати на вашу увагу  і розуміння, співчуття і допомогу.


