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Неважно, каких высот мы добились, если мы 
не научили, не нашли время, не смогли сде-
лать наших детей лучше, чем мы сами, мы не 
состоялись как родители. Поэтому вопрос вос-
питания выходит на первый план для каждого 
человека, у которого есть дети.  

Чтобы помочь детям стать хорошими взрос-
лыми, родителям важно правильно расставить 
приоритеты. В современном мире на наше 
время претендует очень многое: домашний 
быт, работа, родственники. В ритме посто-
янного цейтнота зачастую внимание детям 
выскальзывает из графика, кажется, что еще 
все успеется, наверстается. Но на самом деле 
время, проведенное с детьми, скоротечно и 
драгоценно. Оно утекает незаметно, и поэтому 
так важно ценить его и наслаждаться им. 

Конечно, вы уже прочитали массу книг о том, 
как кормить, растить, обучать ребенка. Но в 
этой брошюре мы постарались осветить и 
другие стороны воспитания, такие как осоз-
нанность, семейная культура, семейные цен-
ности. Мы верим, что внимание именно к этим 
элементам родительства поможет вам укре-
пить семейную связь, а вашим детям – вырасти 
счастливыми успешными людьми, которые 
принесут пользу этому миру. 

НАШИ ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УСПЕШНЕЕ НАС

ПРЕДИСЛОВИЕ

32

пить семейную связь, а вашим детям – вырасти 
счастливыми успешными людьми, которые 



Дети растут гораздо быстрее, чем родители 
успевают эволюционировать из родителей груд-
ничков в родителей дошколят, а потом – и в роди-
телей подростков. И часто, когда дети причиня-
ют слишком много хлопот, родители стремятся 
скорее пережить это время вместо того, чтобы 
его прожить. Порой мы так зацикливаемся на 
своих ощущениях: «я не успеваю», «у меня не 
получилось», «я устаю» и других подобных, что 
не успеваем насладиться этим моментом здесь 
и сейчас, когда у ребенка именно этот возраст, 
который уже не повторится, и у него именно эти 
навыки и интересы.

И если с первыми пунктами все понятно, то вре-
мя стало самой большой проблемой в сегодняш-
нем мире. Мы все любим наших детей, стараем-
ся максимально обеспечить для них комфортное 
пространство, сделать так, чтобы они ни в чем 
не нуждались. В материальном аспекте мы более 
или менее даем детям все, что нужно, а иногда и 
сверх того. 

Как известно, 
родители должны дать детям 
три вещи: ЛЮБОВЬ, 
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

ЦЕНИТЕ
их детство

54
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Но вот со временем всегда возникают  сложности, постоянно на-

ходятся какие-то срочные неотложные дела, чаще всего – работа, 

а иногда и домашние хлопоты. Грустно, что порой  мытье посуды, 

сопровождаемое раздраженной усталостью, не дает маме выслу-

шать ребенка, который пришел  с рассказом о том, что сегодня было 

в школе. Она отмахивается от него, а он второй раз не подходит. 

Проходит время – он вовсе перестает делиться своими мыслями, 

потому что его в свое время не выслушали... Так незаметно и созда-

ется парадокс, когда все понимают, что дети – это самое важное в 

жизни, но на них почему-то совсем нет времени. 

Как решить эту дилемму? Надо полностью заменить свое отноше-

ние к родительству на глубинном уровне. Иными словами, пере-

йти на осознанность. Горящий проект на работе может выглядеть 

огромной проблемой, требующей всего вашего внимания, но что 

если посмотреть на это в разрезе вечности? 

Можно ли 

сравнивать 

важность 

детей 

и работы? 

А детей 

и наши 

личные, 

порой 

эгоистичные 

желания? 

Если дети появляются слишком рано, когда 

молодые родители еще не готовы ко всем 

переменам, которым подвергнется их жизнь, 

они начинают видеть в родительстве не ра-

дость, а досадную помеху. Хочется быть 

успешными, заниматься своими интереса-

ми, а не копаться в песочнице, раскрашивать 

картинки или читать одну и ту книжку. И дети, 

чувствуя раздражение в свой адрес, словно в 

отместку тоже становятся упрямыми, капри-

зничают, не желают укладываться в удобные 

для родителей рамки. Каждый новый навык 

(спать отдельно, собирать игрушки, слушать-

ся старших) дается с боем, и дом превраща-

ется в место военных действий. 

Когда же приходит осознанность и вы дей-

ствительно становитесь родителем, а не 

просто человеком с ребенком, отношение и 

поведение детей меняются разительным об-

разом. Потому что на те же ситуации вы реа-

гируете совершенно по-другому: более спо-

койно, терпимо, где-то с юмором, а где-то 

с пониманием, что «и это пройдет». И дети 

успокаиваются, их энергия идет в русло раз-

вития.  

76

Рассказ одной
 мамы. 

«В этом году на ден
ь рождения сына я 

вдруг вспомнила, что всю беременность 

работала над оче
редным проектом, а 

в последний 
месяц судорож

но писала 

тексты и готовила контент для сай-

та, который хотела успеть запустить 

до выхода в декре
т. Сейчас огляды

-

ваюсь назад и д
умаю – к чему были 

все эти геройства? Проект тот давно 

закрыт и сайта уже нет в помине, но 

мне в тот момент это казалось т
аким 

важным, таким значимым... А самый 

главный проект того года сейч
ас едет 

домой из садика
, еще полчаса –

 и я 

услышу его раскат
истый смех, обниму 

и поцелую в лохматую макушку».  
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Ведь когда у тебя в доме несколько 

беспокойных малышей, действи-

тельно, хочется ускорить, перемо-

тать время, чтобы быстрее прой-

ти эти трудные моменты. Нужно 

просто напоминать себе, что это 

всего лишь период жизни, кото-

рый неминуемо пройдет. Ни один 

ребенок не остается капризным 

двухлеткой или дерзким подрост-

ком на всю жизнь. А значит – вдох-

ните поглубже и скажите себе, 

что именно сейчас то самое пре-

красное и единственное в жизни 

время, когда ваши дети еще ма-

ленькие (пусть оно и несет в себе 

некоторые неудобства). 

Как же стать 
уравновешенными 
и гармоничными 
родителями? 

Уделяйте внимание детям, пока они маленькие. Это ведь не прод-
лится вечно. Они вырастут, и вы всегда сможете заняться своей ка-
рьерой и своими амбициями. А пока они совсем малыши, постарай-
тесь не загружать себя лишними проектами, великими планами и 
свершениями. Лучше вкладывайте время в детей, пока они открыты 
для вашего влияния, чтобы потом не пожалеть об упущенных воз-
можностях. 

Не стремитесь к быстрым результатам. Именно это желание под-
стегнуть ребенка сделать все по-вашему создает самую большую 
нервозность в доме. Поймите, если не давать ребенку время осоз-
нать, зачем, собственно, он должен бросать свои увлекательные за-
нятия и прямо сейчас идти чистить зубы, а вместо этого давить на 
него, повышать голос, требовать сиюминутного исполнения – ре-
зультатом будет плач и противостояние. Конечно, вы получите то, 
что хотели, ребенок подчинится. Но если практиковать такой метод 
постоянно, рано или поздно вы поплатитесь дружбой с ребенком, 
его доверием, характером, своим родительским авторитетом. А это 
неимоверно высокая цена за быстрый результат. Запомните, что 
самые важные вещи – ценности, полезные привычки, личностные 
качества – все это всходит не сразу, а требует времени, много лет 
вашего родительского труда. 

Что еще важно, чтобы быть 
счастливыми родителями, которые 
наслаждаются детством своих детей?

Лучший способ
 сделать детей 

хорошими — это сделат
ь 

их счаст
ливыми.

Храните добрые вос-
поминания. Заведите 
привычку регулярно, на-
пример каждый декабрь 
уделять время, чтобы 
перебрать сотни циф-
ровых фотографий, ко-
торые вы сняли за целый 
год. Выберите лучшие, 
распечатайте и вставьте 
в альбом, или закажите 
фото-книгу, чтобы со-
хранить ваши счастливые 
воспоминания. Или сде-
лайте «капсулу време-
ни» – соберите рисун-
ки, поделки, памятные 
вещички в одну коробку, 
подпишите и спрячьте 
в самый дальний шкаф. 
Пройдет несколько лет, 
дети вырастут, и вы вме-
сте еще раз переживете 
радость их детства, от-
крывая вашу сокровищ-
ницу. Ведь семья – это и 
общие воспоминания. 
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Прежде чем говорить о проблемах воспи-

тания современных детей, которые «не чи-

тают, не гуляют, не помогают и все время 

в интернете», давайте вспомним, что все 

начинается из дома, из семьи. Есть такое 

понятие «родительский эгоизм», это когда 

хочешь делать то, что удобно и интересно 

тебе, удовлетворяет твои потребности, а 

не ребенка. Это и невнимание к его вопро-

сам (интереснее серфить в интернете), и 

раздражение (хочу полежать, а он пристает 

– «посмотри, что я построил»), и запреты 

(легче запретить залазить на горку, чем по-

том стирать джинсы), и собственное спо-

койствие (не пустить ребенка к друзьям, 

потому что вы боитесь, что там с ним мо-

жет что-то произойти). И если вы столкну-

лись с проблемой в воспитании ребенка, 

стоит посмотреть на ситуацию со стороны 

и проверить, не кроется ли корень пробле-

мы в вашем собственном поведении? Воз-

можно, вам, родителям, нужно начать об-

щаться друг с другом, глядя в глаза, а не в 

экран смартфона, разговаривать с близки-

ми с большей теплотой и перестать раздра-

жаться на окружающих?

КАК БЫТЬ
хорошими

родителями

 1110



Корень большинства 
поведенческих 
проблем у детей – 
это недостаток 
внимания 

В крепкой семье у ребенка есть 

естественная жажда общения с 

родителями. А страсть к гадже-

там, на которую сейчас жалуют-

ся все, приходит от элементар-

ной скуки. Дети скучают, когда 

с ними не общаются. Отсюда 

и тяга к гаджетам, которые ни-

когда не ворчат и всегда гото-

вы развлечь тебя. Помните, что 

у ребенка есть потребность – 

познавать мир, развиваться, уз-

навать новое. И если вы как ро-

дитель сможете удовлетворить 

эту тягу к развитию, интернет 

и прочие ресурсы не будут 

так важны для ваших детей. Вы 

всегда останетесь для них ав-

торитетом.

ОБРАЗ ВАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО УЖЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. 
Какая «погода» царит в вашем доме? Какие традиции вы соблюдае-
те? Какие ценности важны для вас? Все, что транслируется в вашем 
доме, формирует семейную культуру, в которой растут ваши дети 
(даже когда вы об этом совсем не думаете). Поэтому стремитесь 
создать теплую и открытую атмосферу, в которой каждый член се-
мьи будет чувствовать себя нужным, важным и любимым. Научи-
те детей уважать вас и друг друга. Поощряйте самостоятельность. 
Благодарите за помощь и заботу. И помните, что сильнее всяких 
слов на детей воздействует ваш личный пример. А если вдруг вы 
допустили ошибку, не стесняйтесь признаться в этом ребенку и 
попросить прощения. 

ДАВАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ. Ребенок не так глубоко вос-
принимает слова, как реагирует на пример. Поэтому показывайте 
детям образец того, чему хотите научить. Рассказывайте о знакомых 
им людях и выделяйте главное в их поступках. Обсуждайте геро-
ев прочитанных сказок, просмотренных фильмов, подчеркивая тот 
пример поведения, который хотите донести до ребенка. Делитесь 
с друг с другом при детях своими инсайтами – «в этой ситуации я 
понял, что…», или «мне нужно было сделать так…». Ребенок должен 
видеть образец, к чему стремиться.

О чем еще важно помнить  
в воспитании ребенка?    

Детям нужны не поучения, а примеры.

НЕ РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗА РЕБЕНКА. Вместо это-
го помогайте ему понять 
самому, наталкивайте на 
мысль, поддерживайте 
развитие в нужном рус-
ле. Можно использовать 
метод Сократа – задавать 
вопросы до момента, ког-
да наступит озарение, и 
он сам поймет, как по-
ступить. Да, это дольше и 
сложнее, чем быстренько 
сделать все за ребенка, но 
это краткосрочный резуль-
тат, который очень нега-
тивно скажется в будущем. 
Вместо этого стремитесь 
приучать детей с самого 
раннего возраста думать 
и действовать самостоя-
тельно, без ожидания, что 
вы за них все решите. 
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ВОСПИТЫВАЙТЕ БЛАГОРОДСТВО. Важно помнить, что мы 
растим не просто детей, но людей, которые станут в будущем 
частью общества. Поэтому очень важно не только прививать им 
хорошие привычки, но и формировать личность, которая при-
несет пользу миру в целом. Объясняйте детям, что их таланты 
даны для служения другим, а не для собственного наслаждения. 
Хвалите именно с этой позиции – не достаточно просто сказать: 
«Молодец», а лучше: «Ты так красиво играешь на пианино, раду-
ешь нас. Твои рисунки поднимают нам настроение», и так далее. 
Если вы научите ребенка осознавать, что очень важно приносить 
пользу другим людям, он избежит эгоизма и сможет достичь са-
мой высокой степени счастья. Все, что  мы узнали во взрослом 
возрасте о том, как важно найти свое предназначение, важно 
донести до детей в раннем возрасте, чтобы это стало частью их 
личности.

РАСТИТЕ ДЕТЕЙ КАК БУДУЩИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. Воспи-
тывая детей, фокусируйтесь на том, какие качества помогут им во 
взрослой жизни. Девочек важно научить заботливости, умению уха-
живать за собой и поддерживать красоту, душевности, уважению к 
мужчинам, хозяйственности. В мальчиках – развивать ответствен-
ность, силу, мудрость и уважение к женщинам. Тогда дети смогут 
стать гармоничными взрослыми, которые создадут счастливые от-
ношения в будущем. Мы формируем сознание следующих поколе-
ний важно всегда об этом помнить. 
А еще дети должны знать, что все люди разные, и не осуждать тех, 
кто не похож на них. Если они поймут, что в другой семье (у друзей, 
у будущих супругов) что-то привычное для них может делаться со-
всем по-другому, то будут относиться к различиям с уважением, и 
это поможет им самим быть счастливее.

О чем еще важно помнить  
при воспитании ребенка?    

Общайтесь, 
когда вас слышат 

Родители любят поучать ребенка сразу же по-
сле какого-то проступка, или просто когда им 
захотелось. Но проблема в том, что ребенок 
в такие моменты просто вас не слышит – он 
занят игрой, своими заботами или обижен за 
наказание. Говорить в такой момент даже са-
мые умные и полезные вещи – все равно что 
пытаться налить воду в полный стакан. 

Но существуют и такие моменты истины, ког-
да ребенок готов слышать. Надо их находить и 
улавливать. Например, когда вы вместе возвра-
щаетесь из садика и мирно беседуете. Или во 
время прогулки. Или после прочитанной книж-
ки, просмотренного фильма. То есть, когда ре-
бенок спокоен, не отвлечен на что-то и заинте-
ресован в общении. Именно в такие моменты и 
происходит  настоящее воспитание. 

Кстати, ходить с ребенком на прогулки и по до-
роге разговаривать – это самый приятный и по-
лезный способ воспитания. Каждый раз, когда 
выходите гулять, не молчите,  используйте это 
время, чтобы донести до него через задушев-
ный диалог те важные истины, которым хотите 
научить. А для этого делайте «домашнее зада-
ние» и готовьте разговор заранее.
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НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ, А ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРЕС. Когда дети ма-
ленькие, они могут перебирать разные увлечения – рисование, 
бальные танцы, каратэ, шахматы, музыка, робототехника. Так они 
приобретают опыт и могут найти то, что действительно по душе. 
Поэтому не расстраивайтесь и не вините себя, что они начинают 
а потом бросают какие-то кружки или секции. Дайте им возмож-
ность попробовать все, а потом поддержите в том, где они сами 
увидят интерес. Дети будут развиваться и добиваться успехов там, 
где есть внутренняя мотивация, а не где вы заставили их «из-под 
палки».

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ. У воспитания нет конца, повторяйте 
столько, сколько нужно, пока не взойдет плод. Семя зреет, пока 
мы его не видим. Даже мы взрослые до сих пор «всходим», выдавая 
то, что посеяли в нас когда-то наши родители. Не отчаивайтесь, 
если изо дня в день вы говорите детям одно и то же, и кажется, что 
в этой жизни не увидите результатов. Однажды настает тот день, 
когда вы услышите, как ребенок говорит приятелю, зашедшему в 
гости: «Давай сначала уроки сделаем, потом будем играть». Или 
обнаружите, что он читает книги, которые вы порекомендовали. 
Или будете приятно удивлены его точкой зрения, которую обна-
ружите в доверительной беседе. Да, порой нам кажется, что дети 
не слышат, и мы готовы сдаться и перестать говорить им доброе и 
светлое, но это обманчивое чувство. Просто им нужно время, что-
бы начать делать то, чему мы их учим. Как семена, которые мы бро-
саем в землю, не дают урожай на следующий же день, но требуют 
регулярного полива, так и то, что мы говорим детям, прорастает 
не сразу. Но оно обязательно прорастет. Поэтому никогда не пе-
реставайте учить детей добру, ваши уроки обязательно принесут 
плоды в свое время.    

Не ныряйте в бурю 

Иногда дети способны довести нас до белого ка-
ления, это правда. В такие моменты важно нау-
читься «считать до десяти», то есть прежде чем 
начать проявлять эмоции, сделать глубокий вдох, 
остановиться и оценить ситуацию, стоит ли на-
чинать шуметь по этому поводу. Во многих слу-
чаях вы обнаружите, что проблема не настолько 
важна, чтобы портить из-за нее настроение всей 
семье на весь вечер.
Второй полезный метод – вспоминать сколько 
лет вам, и сколько ребенку, и осознавать, что у 
него просто нет опыта в такой ситуации. Он впер-
вые разбил кружку, потерял телефон, подрался, и 
поэтому не знает, что это далеко не конец све-
та. Каждый раз, когда ребенок делает что-то не 
так, прежде чем начать нервничать скажите себе: 
«Мне 30, а ему всего 2, он еще не знает миллиона 
вещей, которые знаю я». Успокойтесь, не ныряйте 
в бурю, которая происходит прямо сейчас (даже 
если эта истерика случилась в общественном 
месте), а смотрите на нее сверху, не вовлекаясь 
в негативные эмоции. Тогда вы увидите, что мож-
но исправить и чему научить ребенка даже в этот 
«громкий» момент. 

О чем еще важно помнить  
в воспитании ребенка?    

«громкий» момент. 

Ребенок больш
е всего нуждается в вашей 

любви как раз 
тогда, когда 

он меньше всего 

ее заслуживает.
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СОЗДАВАЙТЕ 

общую реальност
ь

Один из важных элементов успешного 

родительства – это высокий 

уровень открытости и доверия,
 

близкие серд
ечные отношения 

с детьми или общая реальност
ь.

Иными словами, это когда вы знаете, о чем 

идет речь, если ребенок с вами чем-то де-

лится, и для вас это имеет такое же зна-

чение, как и для него. То есть вы на самом 

деле близкие друг другу, а не просто группа 

людей, живущих под одной крышей. Вспом-

ните, когда вы в последний раз посмотре-

ли отличный фильм, прочитали потрясшую 

вас книгу или посетили невероятно уютное 

кафе? Наверняка, вам хотелось рассказать 

об этом прекрасном переживании, затро-

нувшем вас, и поделиться им с любимыми 

людьми – мужем, мамой, сестрой, подруга-

ми. Точно так же дети испытывают потреб-

ность делиться с нами своими радостями и 

быть на одной волне. Вот только чаще всего 

мы от них отмахиваемся, потому что нам 

это неинтересно, мы увлечены своими пе-

реживаниями. Так создается и годами рас-

тет пропасть непонимания и отчуждения.

Общая реальность – 
это такое общее пространство, 
где вы хорошо понимаете 
друг друга и испытываете 
одинаковые эмоции 
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Быть готовым, что хорошие отношения – это всегда очень энергоза-
тратно. Каждый день, в любой ситуации, общаясь с близкими у вас 
всегда есть выбор – уделить свое внимание тому, что хочется вам, 
или тому, о чем говорят муж/жена или дети. И конечно же, чаще 
всего хочется выбрать «в свою пользу» (какой нормальный человек в 
здравом уме и трезвой памяти променяет послеобеденный сон или 
полчаса в Facebook на строительство паровозика «лего»?) Но имен-
но сознательный приоритет «того, что важно для тебя» перед «тем, 
что важно для меня» и создает хорошие отношения. И первое пра-
вило создания общей реальности – всегда быть готовым отказаться 
от части своих желаний в пользу интересов ребенка. Общая реаль-
ность – это когда на детской площадке вы отрываетесь от экрана 
смартфона и разговариваете с подбежавшим поделиться последни-
ми новостями ребенком, глядя ему в глаза и слыша, что он говорит, 
а не бурчите что-то невнятное, уткнувшись в свой чат. Ребенок ведь 
копирует вас, и когда придет время, будет общаться с вами точно 
так же.

Только помните, мы говорим о здоровом балансе, без перекоса в 
сторону жертвы, которая «растворилась в интересах детей» и «от-
дает им всю жизнь». И поэтому важно найти баланс между свои-
ми желаниями и созданием общей реальности с ребенком. Ключ в 
том, чтобы понять, что нравится вам, и по возможности заниматься 
именно этими видами деятельности. Тогда досуг с детьми будет в 
радость. Например, если вы не хотите играть в кукол или машинки, 
можете делегировать эти занятия тете или бабушке. А себе оставить 
прогулки в парке, рисование и собирание лего, которые приносят 
вам больше удовольствия. Ищите компромиссы, обходите острые 
углы. И помните, что чем старше будут становиться дети, тем боль-
ше у вас будет действительно общих интересов.

Как создать общую реальность?

К сожалению,  часто ЖЕНЩИНЫ, выбирая 
между ребенком и домашним хозяйством, 
или упускают прекрасное время общения с 
детьми, или пытаются успеть все, жертвуя 
своими силами и здоровьем. Правильный 
приоритет – это дети, а потом быт. Лучше 
взять помощницу, которая освободит вас 
от домашней работы, чем нанимать няньку 
и отдавать воспитание ребенка на откуп чу-
жому человеку. Уделяйте свое время детям, 
а не кастрюлям и раковинам. 

МУЖЧИНЫ же зачастую просто возвраща-
ются с работы настолько поздно, что не 
имеют возможности поговорить с ребен-
ком, поскольку он уже спит. Старайтесь 
общаться с детьми хотя бы полчаса каждый 
вечер, спрашивайте, как прошел их день, 
слушайте, давайте «мужские советы». И 
обязательно проводите один из выходных 
вместе, всей семьей. Это время семейного 
единения даст вашим детям надежный фун-
дамент на всю последующую жизнь. 

Самое главное в создании 
общей реальности – 
просто находить время для общения 
каждый день, осознавая, что это 
гораздо важнее всего остального.
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Помимо базовых активностей для всех членов семьи, нужно 
регулярно проводить время с каждым ребенком персонально. 
Для гармоничных отношений очень важно, чтобы каждый ребе-
нок участвовал и в занятиях для всей семьи, и в общении один 
на один с мамой или папой. Особенно это нужно в семьях, где 
больше одного ребенка. 

Создавать отношения – это самый главный секрет, как вырас-
тить счастливых детей. Поездки, походы в кино, кружки, «разви-
вайки» – это все здорово, все нужно и важно. Но самый главный 
компонент – ваша с ребенком, внутренняя связь, незримая нить 
между вами, ваш образ, который повзрослевший ребенок будет 
носить в своем сердце, вспоминая, что так говорили и делали 
мама и папа. Поэтому не жалейте время на то, чтобы разговари-
вать с детьми за ужином, ходить на их выступления, выгуливать 
вместе собаку и слушать, что же сегодня произошло в школе, 
обсуждать книги и фильмы, быть рядом, когда вы нужны и пода-
вать пример, как быть теми людьми, которыми вы хотите их ви-
деть. День за днем создавайте вашу общую реальность, настой-
чиво вкладывайте время в общение. Это именно то незримое 
духовное богатство, которое останется с ними на всю жизнь. 

Как создать общую реальность?

• приготовление еды, особенно 
пирогов и печенья, где требуется 
креатив;

• прогулки в парке пешком 
и на велосипедах, совместные 
утренние пробежки;

• путешествия за границу, 
в другой город и просто 
в ближайшую зону отдыха;

• совместные игры (карты, 
«Активити», «Монополия», 
бадминтон, пинг-понг);

• походы в кино или кафе на ужин;

• просмотры семейных фильмов 
за чашкой чая.

Вот примеры совместного 
времяпрепровождения, 
которые могут объединить 
вашу семью:

2322

•

• просмотры семейных фильмов 



Самостоятельность

Цель воспитания – 

научить наших детей 

обходиться без нас.

Мы ищем для своих отпрысков лучшие шко-

лы, развиваем их дополнительными заня-

тиями, следим за здоровьем, питанием, 

времяпрепровождением. Однако зачастую 

упускаем очень важный аспект – научить 

ребенка быть самостоятельным. 

Подсознательно большинство родителей, 

особенно мам, чаще выбирают менее энер-

гозатратный путь – сделать самим, чем об-

учать ребенка новым навыкам – одеваться, 

пользоваться туалетной бумагой, стирать 

спортивную форму и разбирать ланч-бокс 

по приходу из школы.

Воспитать счастливых 
и успешных детей – 
главная задача любого 
родителя 
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Психологи приводят простой пример:  «Держать в руках ра-
нец ребенка, пока он пинает опавшие листья, – это забота не 
о ребенке, а о себе: ранец может запачкаться, потеряться... 
Сплошные нервы. Легче самому сделать все, чем переделывать 
за ребенка». Но в долгосрочной перспективе такие родители 
получат ребенка, который не двинется ни на шаг без их указки. 
Им просто необходимо пересмотреть свою линию поведения, 
осознав, что лучше сейчас потратить время и научить детей че-
му-то, чем потом постоянно делать все за них. 

Да, вопрос передачи детям определенной ответственности свя-
зан прежде всего с готовностью родителей «отпустить вожжи».

Но без этого никак. Потому что воспитание самостоятельности 
у детей складывается из мелких ежедневных поручений, поша-
говых навыков и доверия, что ребенок справится. Каждый раз, 
когда вам хочется сделать что-то за ребенка, сэкономив время 
и нервы, напоминайте себе старую поговорку: посеешь посту-
пок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь харак-
тер, посеешь характер – пожнешь судьбу. Если вы сформируе-
те у детей привычку быть самостоятельными, то заложите в них 
именно тот фундамент, который поможет им в будущем стать 
успешными и счастливыми. 

• желания контролировать 
все и подчинять детей своему 
графику (поэтому, например, 
надо начинать собираться раньше, 
если ребенок будет одеваться 
сам); 

• тревожности как привычки 
(отказаться от переживаний 
«не домыл яблоко», «забыл 
телефон дома»);

• перфекционизма (не ждать, 
чтобы вся помытая посуда 
стояла по линеечке, а ценить то, 
что она помыта). 

Чтобы дать детям возможность 
быть самостоятельными, 
взрослым нужно быть готовыми 
отказаться от многих вещей:
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Каждый раз, когда
 вам хочется сделать 

что-то за ребенка
, сэкономив время 

и нервы, напоминайте себе старую 

поговорку: 

посеешь поступок – пожнешь привычку, 

посеешь привычку – пожнешь характер, 

посеешь характер – пожнешь судьбу. 



Главная школа воспит
ания 

детей — это взаимоотношения 

мужа и жены, отца и матери.

Для гармоничного 

развития детям 

нужно внимание 

обоих родителей 

с самого рождения. 

Поэтому будьте 

союзниками 

в вопросе воспитания 

с самого начала, 

как только ваши дети 

появились на свет. 

Как это сделать? 
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ОБЩЕНИЕ 
мамы с папой



ПРОЯВЛЯЙТЕ ЕДИНСТВО В РЕШЕНИЯХ. Договоритесь зара-
нее, как вы будете решать самые важные вопросы воспитания 
и придерживайтесь этой стратегии. Если мама не разрешает 
пользоваться гаджетом больше часа в день или ограничивает 
употребление сладкого, папа не должен устраивать диверсии и 
позволять все, «пока мама не видит». Для этого женщине важно 
объяснить мужу, почему она придерживается такой позиции, и 
даже возможно показать исследования специалистов и стати-
стику на этот счет (мужчины любят конкретику). Если же у вас 
возникает необходимость внести коррективы в семейные пра-
вила, обсудите это вдвоем за закрытыми дверями и выдайте де-
тям готовое согласованное решение.

КУЛЬТИВИРОВАТЬ АВТОРИТЕТ ОТЦА. Очень важно, чтобы в 
доме была конечная инстанция, принимающая окончательные 
решения. Тот, чье слово оканчивает всякий спор. Тот, на кого 
можно положиться, главный в доме.

Важность авторитета отца высока всегда, но особенно вы оце-
ните ее, когда дети станут выше вас ростом. Поэтому, дорогие 
мамы, подумайте дважды, прежде чем спорить с мужем в при-
сутствии детей или говорить о нем в пренебрежительном тоне 
в его отсутствие. Вместо этого подчеркивайте важность мне-
ния отца для детей, говорите: «Спрошу у папы, посоветуюсь по 
этому вопросу с папой», а отпуская их гулять позже обычного, 
сообщайте, что «папа разрешил» (даже если он и не запрещал). 
Одним словом, создавайте у детей отношение уважения и по-
чтения к отцу и его слову. Это даст им надежный тыл и поможет 
вам в решении многих острых вопросов. 

Возьмите на вооружение 
следующие принципы:

Чем старше становятся дети, 
тем ценнее каждый момент, 
проведенный вместе. 
Важно помнить, что время утекает 
незаметно и у нас будет только 
один шанс подарить нашим детям 
счастливое детство, привить 
им самостоятельность и важные 
жизненные ценности, научить 
любить семью и создать между 
ними крепкие связи, которые 
будут длиться всю жизнь. 
Детство наших детей – это дар, 
которым нужно наслаждаться 
не спеша, каждый день формируя 
основу личностей, которые станут 
счастливее и успешнее, чем мы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі – Қа-

зақстан Республикасының діни бірлестіктермен 

өзара ынтымақтастық саласында, азаматтардың діни 

сенім бостандығын қамтамасыз етуде, мемлекет пен 

азаматтық сектордың өзара әрекеттестігінде, сон-

дай-ақ жастар саясаты саласында өкілеттікті жүзеге 

асыратын орталық атқарушы орган. 

Министерство информации и общественного раз-

вития РК – центральный исполнительный орган Ре-

спублики Казахстан, осуществляющий полномочия 

в сфере взаимодействия с религиозными объеди-

нениями, обеспечение прав граждан на свободу 

вероисповедания, взаимодействия государства и 

гражданского сектора, а также в сфере молодежной 

политики.

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

Қазақстандағы мемлекет пен ҮЕҰ арасындағы өза-

ра әрекеттестік механизмін жетілдіріп, грант беру 

қызметінің ашықтық деңгейін қамтамасыз ету үшін 

құрылған. Оның қызметінің негізгі түрі – ҮЕҰ-ға мем-

лекеттік және мемлекеттік емес гранттарды ұсыну 

және олардың жүзеге асуын бақылау. 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

создан с целью совершенствования механизма 

взаимодействия государства и НПО в Казахстане, 

обеспечения большей степени прозрачности гран-

тодающей деятельности. Основными видами его 

деятельности являются – предоставление государ-

ственных и негосударственных грантов НПО и осу-

ществление контроля над их реализацией.

«Отбасы академиясы» ҚҚ Қазақстанда 10 жылдан 

астам уақыт бойы жұмыс істеп келеді. Балалардың 

құқығын қорғау және Қазақстанда балалық шақ ин-

фрақұрылымын дамытып, отбасына және балаларға 

бағытталған әлеуметтік қызметтердің сапасын арт-

тыру арқылы отбасы институтына қолдау білдіру 

оның міндетіне кіреді. Қор 2013 жылдан бері Қа-

зақстан Республикасындағы әлеуметтік жетімдікті 

қысқарту міндетін шешу мақсатында «Бала отба-

сымен бірге өмір сүруі керек» жобасын іске асыру-

мен; 2016 жылдан – жетімдіктің алдын алудың басты 

механизмі ретінде отбасы мен балаларға көмек көр-

сетудің тиімді технологияларын дамытумен айналы-

сып келеді.  

ОФ «Семейная академия» работает в Казахстане 

более 10 лет, его миссией являются: защита прав 

детей и поддержка института семьи через развитие 

в Казахстане инфраструктуры детства, повышение 

качества социальных услуг, ориентированных на се-

мью и детей. С 2013 г. Фонд занимается реализаци-

ей проекта «Ребенок должен жить в семье» в целях 

решения задачи сокращения социального сиротства  

в Республике Казахстан; с 2016 года – развитием эф-

фективных технологий помощи семье и детям, как 

основного механизма профилактики сиротства.
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Егер балаларымыздың тәрбиесіне уақыт таба ал-
масақ, оларды өзімізден де мықты қыла алмасақ, 
бүгінгі жетістігіміз түкке тұрмайды, себебі ата-а-
на ретінде борышымызды өтей алмадық. Сон-
дықтан да тәрбие мәселесі кез келген баласы 
бар адам үшін бірінші кезекте тұрады.

Балаларға жақсы адам болып ержетуіне көмек-
тесу үшін ата-ана негізгі мәселелерді айқындай 
білуі тиіс. Қазіргі таңда уақытымызды ұрлайтын 
дүние өте көп: күнделікті тұрмыс, жұмыс, туған-
туыс. Осылайша, күйбең тірліктің қамымен жүр-
генде көбінесе балаға көңіл бөлу кестеден тыс 
қалып қояды. Әлі де уақыт бардай, барлығы өз 
қалпына келетіндей көрінеді. Алайда, балаңыз-
бен бірге өткізетін уақыт өткінші әрі қымбат. Ол 
байқалмай өте шығады, сондықтан да оны баға-
лап, рахатына бөлене білу аса маңызды.

Әрине, бұған дейін де баланы қалай тамақтан-
дырып, үйретіп, өсіру керектігі туралы біраз 
кітап оқып тастаған боларсыз. Дегенмен, бұл 
оқу құралында біз тәлім-тәрбиенің саналылық, 
отбасылық мәдениет және отбасылық құндылық 
секілді қырларын түсіндіруге тырыстық. Ата-ана 
атанғанда дәл осы мәселелерге терең мән беру 
– отбасылық байланыстарыңызды нығайтуға, 
ал балаларыңызға осы әлемге пайда келтіретін, 
бақытты да табысты адам болып өсуіне көмекте-
седі деп сенеміз. 

БІЗДІҢ БАЛАЛАРЫМЫЗ 
БІЗДЕН ДЕ ТАБЫСТЫ 
БОЛУЛАРЫ ТИІС
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ал балаларыңызға осы әлемге пайда келтіретін, 
бақытты да табысты адам болып өсуіне көмекте-
седі деп сенеміз. 



Біздер нәресте жасындағы, одан мектепке дейінгі 
және жасөспірім баланың ата-анасы атанып, бір-
те-бірте бейімделіп жатқанда, балалар әлдеқайда 
тез өсіп кетеді. Көбінесе, балалар тым көп әуреге 
салған уақытта, ата-аналар осы сәтті бірге өткізу-
дің орнына, одан тезірек құтылуды қалайды. Кей-
де біздер өзіміздің «мен үлгермеймін», «менің қо-
лымнан келмейді», «мен шаршадым» деген секілді 
сезімдерімізге беріліп кететініміз соншалық, ба-
ланың дәл осы сәттегі, дәл осы бірегей жастағы 
жетістіктеріне, бұдан кейін қайталанбайтын, тек 
осы кезеңде ғана меңгеретін машықтары мен қы-
зығушылықтарына ден қоюды, соның рахатына 
бірге бөлену мүмкіндігін жіберіп аламыз. 

Алғашқы екі тармаққа қатысты барлығы түсінік-
ті болғанымен, заманауи әлемде уақыт ең үлкен 
мәселеге айналды. Барлығымыз балаларымыз-
ды жақсы көреміз, оларды барынша қамтамасыз 
етуге тырысамыз: жайлы кеңістік – яғни, жақсы 
пәтер; әуелі бала-бақшаға, артынша мектепке 
таситын көлік дегендей. Материалдық тұрғыдан 
алғанда, біз балаға керектінің бәрін береміз, кей-
де тіпті асыра сілтеп жібереміз. 

Өздеріңіз білетіндей, 
ата-ана балаға: МАХАББАТ, 
КЕҢІСТІК ЖӘНЕ УАҚЫТ 
СЫЙЛАУЫ ТИІС. 

ОЛАРДЫҢ БАЛАЛЫҚ 

шаєын баєалаѕы
з 
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Бала мен 

жұмыстың 

маңыздылығын 

салыстыруға 

бола ма? 

Ал бала мен 

өзіміздің жеке, 

кейде өзімшіл 

қалаулары-

мызды 

салыстырған 

дұрыс па? 

Егер бала ерзі-зайптылардың әке-шеше ата-

нуға дайын болмағанда, ерте өмірге келіп қал-

са, олар ата-ана болу дегенді қуаныш ретінде 

емес, өкінішті тосқауыл ретінде қабылдайды. 

Құммен ойнап, суреттерді бояп, бір кітапты 

бірнеше рет оқығанның орнына, олар өздері-

не қызықты іспен шұғылданып, табыстың кілтін 

іздегісі келеді. Ал өздерінің кикілжің тудыраты-

нын сезетін балалар, олардың бұл қылығына 

өш қайтарғандай болып, қыңырлық танытып, 

ата-анасына ыңғайлы уақытта ұйқыға жатудан 

бас тартады. Әр жаңа машық (бөлек ұйықтау, 

ойыншықтарды жинау, ересектерді тыңдау) 

күреспен келеді, ақыры үй әскери қақтығы-

стар алаңына айналады.   

Ал ата-ана болуға саналы қадам жасап, 

өзіңізді жай ғана балалы адам емес, шынымен 

ата-ана ретінде қабылдағанда, балалардың да 

қарым-қатынасы мен мінез-құлқы жағымды 

жағына өзгереді. Өйткені, дәл осы жағдай-

ларды сіз мүлде басқаша: барынша сабырлы, 

шыдамды, кей сәттерде әзіл-қалжыңмен, кей-

де «бұл да өтеді» деген түсіністікпен қабыл-

дайсыз. Осылайша, балалар да тынышталып, 

олардың күш-қуаты дамуға жұмсалады.  

76

Бір ананыѕ оќиєасы. 

«Осы жылы баламныѕ туєан кїнінде
 кенет-

тен бїкіл жїктілік кезеѕімде кезекті жоба-

лардыѕ бірімен жўмыс істегенім, соѕєы ай-

ларда декре
тке кетпей тўрып, їлгеру їш

ін 

жанталаса мəтіндер жазєаным жəне сайт 

їшін контент дайындаєаным есіме тїсіп 

кетті. Босану сəті жаќындаєанда соѕы-

на дейін компьютердіѕ алдында отырып, 

файлдарды жобаны жасаушыларєа жолдап, 

перзентханаєа əреѕ їлгердім. Ќазір ґткен 

кїндеріме кґз жїгірте отырып, осы «батыр-

лыќтыѕ» не керегі 
бар еді деп о

йлаймын? Ол 

жоба баяєыда жабылєан, ал сай
ттыѕ заты 

тїгіл аты да ўмтылды. Біраќ сол сəт
те ол 

маєан аса маѕызды, ґзекті болып кґрінді... 

Ал сол жылдыѕ еѕ маѕызды жобасы ќазір 

бала-баќшадан їйге ќа
йтып келеді, жарты 

саєаттан соѕ – мен оныѕ сыѕєырлаєан кїл-

кісін естіп, ќўшаєыма алып, жўм-жўмсаќ 

ќолдарынан сїйемін».  

Ал уақыт жағы үнемі қиыншылықтар тудырады, әрдайым кейінге қал-

дыруға болмайтын шұғыл жұмыс шығып тұрады немесе үй шаруасы 

да таусылмайды. Өкінішке қарай, шаршағаннан қабағы түйіліп, ыдыс 

жуып тұрған анасы баласының мектептегі қызықтары туралы оқиға-

сын тыңдауға зауқы соқпай, қолын сермей салады. Ал бала екінші 

қайтып келмейді. Уақыт өте келе ол анасына жақындауды мүлде қо-

яды... Осылайша баланың өміріміздің мәні екенін түсінетін, алайда 

оларға уақыт таба алмайтын кереғар жағдайға қалай тап болғанымы-

зды өзіміз де байқамай қаламыз.

Бұл дилемманы қалай шешуге болады? «Түпкі файлды» – яғни, өзіңіздің 

ата-ана болуға қарым-қатынасыңызды түп-тамырымен толықтай өз-

герту керек. Басқаша айтқанда, саналылықты іске қосу қажет. Жұ-

мыстағы өзекті жоба сіздің бүкіл назарыңызды талап ететін маңызды 

мәселе секілді көрінуі мүмкін, әйтседе бұған мәңгілік тұрғысынан қа-

рап көрсек, қалай болар екен?   



1
2

3
Шынымен, үйде бірнеше мазасыз 

бала болғанда, уақытты тезірек өт-

кізіп, осы бір қиын сәттерді жыл-

дам айналдырып жібергің келеді. 

Жай ғана өзіңізге бұл сәттің көзді 

ашып-жұмғанша өте шығатын кезең 

екенін еске салыңыз. Бір де бір бала 

өмір бойы екі жасар қыңыр балды-

рған немесе дөрекі жеткіншек күй-

інде қалмайды. Олай болса – терең 

тыныс алып, өзіңізге дәл қазір ба-

лаңыздың ешқашан қайталанбай-

тын, тамаша сәті – балалық шағы 

екенін айтыңыз (мейлі, оның өзіндік 

жайсыздығы да бола берсін).   

Мұндай ұстамды және 
үйлесімді ата-ана болуға 
қалай қол жеткіземіз?  

Балаға кішкентай кезінде көңіл бөле біліңіз. Себебі, бұл мәңгілік 
емес. Олар өсіп кетеді, яғни сізге өз мансабыңыз бен менмендігіңізге 
көңіл бөлетін уақыт жеткілікті болады. Ал әзірге олар өте кішкентай, 
сондықтан да артық жобаларға, ұлы жоспарларға және жетістіктерге 
ұмтыла бермеңіз. Оның орнына дәл қазір, бала сіздің айтқаныңыз-
ды қабылдауға дайын тұрған сәтте, уақытты жіберіп алмай, соларға 
көбірек көңіл бөліңіз. 

Жылдам нәтижеге талпынудың қажеті жоқ. Дәл осы жағдай – ба-
лаға барлығын өз қалауыңыз бойынша істетуге тырысу салдары 
үйдегі ең үлкен жайсыздықты тудырады. Балаға не себепті сүйікті 
ісін тастай салып, тісін тазалауға баруы керек екенін түсінуге уақыт 
бермесеңіз, оған қысым жасап, дауыс көтеріп, айтқаныңызды дәл 
қазір орындауды талап еткеннен еш пайда жоқ. Керісінше, мұның 
нәтижесі қыңырлық пен соңы жылауға ұласатын қарсылыққа алып 
келеді. Әрине, сіз айтқаныңызға қол жеткізіп, баланы көндіресіз. 
Алайда, күнделікті осылай жалғаса берсе, ақырында арадағы достық 
қарым-қатынас, сенім, мінез-құлық, ата-аналық абырой жоғалады. 
Ал осының бәрі жылдам нәтиже қуғанның салдары. Естеріңізде бол-
сын, ең маңызды дүниелер – құндылық, жақсы әдеттер, жеке қаси-
еттер – осының бәрі бірден келмейді, ол ұзақ уақытты, ата-ананың 
жанкешті еңбегін талап етеді. 

Өз балаларын балалықтың ләззатына 
бөлей білетін бақытты ата-ана атану 
үшін тағы да не маңызды? 

Баланы жаќсы адам етіп 

ґсірудіѕ 
їздік тəсілі – 

оларды баќытты ќылу.

Мейірімге толы естелік-
терді сақтаңыздар. 
Үнемі, мысалы, әр жел-
тоқсан сайын, жыл бойы 
түсірген суреттерді ақта-
рып қарауға уақыт бөлуді 
әдетке айналдырыңыз. 
Олардың ішінен жақсы-
ларын таңдап, шығарып 
алып, альбомға салыңыз 
немесе бақытты сәт-
теріңізді сақтап қалу үшін 
фото-кітапқа тапсырыс 
беріңіз. Немесе «уақыт 
капсуласын» жасап – 
суреттерді, естелік зат-
тарды, бұйымдарды бір 
қорапқа салып, ең биік 
шкафқа қойыңыз. Жыл-
дар өтіп, балаларыңыз 
өскен соң, тағы да бас 
қосып, қазыналарыңызды 
ашып, сол бір бақытты 
сәттерді қайтадан сезі-
нетін тамаша мүмкіндік 
туады. Өйткені, отбасы 
– ортақ естеліктерден де 
тұрады. 
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Заманауи «кітап оқымайтын, серуен-
ге шықпайтын, қолғабыс етуден қашатын 
және үнемі интернетте отыратын» бала-
лардың тәрбиесіне қатысты түйткілді сөз 
қылмай тұрып, барлығының үйден, отба-
сынан басталатын еске түсірейік. «Ата-ана-
лық өзімшілдік» деген ұғым бар. Бұл – өзіңе 
ыңғайлы және қызықты, сондай-ақ өз қала-
уларыңды қанағаттандыратын дүниелерді 
жасауға тырысу, яғни баланың сұранысына 
мән бермеу. Бұған оның сұрақтарына құлақ 
түрмеу (одан да интернетті ақтару қызықты-
рақ), ашулану (кішкене жата тұрғым келеді, 
ал ол «не жасағаныма қарашы» деп мазаны 
алады), тыйым салулар (артынан шалбарын 
жуғаннан гөрі, сырғанаққа шығуына тыйым 
сала салған оңай) және өз тыныштығыңды 
көбірек ойлау (достарыңа бармайсың, өй-
ткені сені уайымдап мазасызданатын бола-
мын) да жатады. Егер бала тәрбиесіне қаты-
сты проблемаға душар болсаңыз, жағдайға 
сырт көзбен қарап, мәселенің төркіні өз 
әрекеттеріңізге байланысты емес пе деген-
ді түсінуге тырысу керек болады. Мүмкін, 
сіздерге, ата-анаға, смартфонның экранына 
емес, бір-бірлеріңіздің көздеріңізге тіке қа-
рауды, жақын адамдармен жылы қарым-қа-
тынас жасауды бастап, айналаңыздағылар-
ды тітіркене қабылдауды қою керек шығар?

ҚАЛАЙ ЖАҚСЫ 

ата-ана бо
ламыз?
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Балалардың іс-әрекетіне 
қатысты мәселелердің 
басым бөлігінің түп 
тамыры – назардың 
жетіспеушілігі. 

Берік әрі дұрыс отбасында бала 
ата-анасымен қарым-қатынас 
жасауға құмар. Ал қазіргі таңда 
барлығы шағымданатын гаджет-
терге деген құштарлық зерігудің 
салдарынан пайда болады. Ба-
лалар өздеріне көңіл бөлмеген 
уақытта зеріге бастайды. Осы-
дан барып ешқашан ұрыспай-
тын және кез келген уақытта қы-
зығушылығын қанағаттандыруға 
дайын гаджеттерге деген әу-
естік пайда болады. Естеріңізде 
болсын, баланың – әлемді тану, 
даму және жаңаны білу деген 
«орнатылған опциясы» бар. 
Егер сіз ата-ана ретінде даму 
жолындағы осы құлшыныстарды 
қанағаттандыра білсеңіз, интер-
нет секілді тағы басқа ресурстар 
балаңыз үшін маңызды болудан 
қалады. Сіз ол үшін әрдайым бе-
делді болып қала бересіз.

СІЗДІҢ ӨМІР СҮРУ САЛТЫҢЫЗ – ҚАЗІРДІҢ ӨЗІНДЕ АҒАРТУШЫ-
ЛЫҚ ОРТА. Үйлеріңізде қандай ауа райы орнаған? Сіздер қандай 
дәстүрді ұстанасыздар? Сіздер үшін қандай құндылықтар маңызды? 
Үйлеріңізде болып жатқанның бәрі, балаларыңыз өсіп-жетілетін от-
басылық мәдениетті құрайды (тіпті, сіз бұл жайлы мүлде ойламай-
тын кезде де). Сондықтан да отбасының әр мүшесі өзін керекті, 
маңызды және сүйікті сезінетін жылы да ашық атмосфера құруға 
тырысыңыздар. Балаларға бір-бірін және сіздерді сыйлауды үй-
ретіңіз. Тәуелсіздігіне қолдау көрсетіңіз. Қамқорлығы мен көмегіне 
алғыс білдіріңіз. Естеріңізде болсын, балаға сіздің сөздеріңізден гөрі 
көрсеткен үлгіңіз көбірек әсер етеді. Ал егер байқаусызда қателік 
жіберсеңіз, оны балаға мойындаудан және кешірім сұраудан ұял-
маңыз. 

ДҰРЫС ҮЛГІ КӨРСЕТІҢІЗ. Бала сіздің айтқаныңызға қарағанда, істе-
геніңізге көбірек еліктейді. Сондықтан, балаға не үйреткіңіз келсе, 
соны өзіңіз жасаңыз. Оларға таныс адамдар жайлы айтып, әрекет-
теріндегі маңызды тұстарды ерекше атап өтіңіз. Оқыған ертегілердің, 
көрген фильмдердің кейіпкерлеріне тоқталып, балаға жеткізгіңіз кел-
ген үлгі боларлық әрекеттеріне айрықша мән беріңіз. Балалардың ал-
дында мәселенің шешімін табуға қатысты ойларыңызбен бөлісіңіз-
дер – «бұл жағдайда мен мынаны түсіндім...» немесе «негізі, былай 
жасауым керек еді...» дегендей. Бала неге ұмтылуы керек екеніне 
байланысты үлгі алуы тиіс.

Бала тәрбиесінде тағы нені 
есте сақтаған маңызды? 

байланысты үлгі алуы тиіс.

Балаєа сґзбен емес, іспен їлгі кґрсетіѕіз.

БАЛАНЫҢ ОРНЫНА 
ОНЫҢ ПРОБЛЕМАСЫН 
ШЕШІП БЕРУГЕ 
ТЫРЫСПАҢЫЗ. 

Дұрысы, оны түсініп, шешім 
табуына жетелеп, қажетті 
бағытта дамуына жол сіл-
теңіз. Сократ әдісін қолда-
нуға да болады – яғни, өзі 
ұғынғанша бірнеше сұрақ 
қоясыз, ақырында бала 
қалай әрекет ету керек-
тігін түсінеді. Рас, бұл ба-
ланың орнына өзіңіз істей 
салғанмен салыстырғанда, 
өте ұзақ әрі күрделі, бірақ 
алғашқы әрекеттің нәти-
жесі келешекте кері әсерін 
тигізетін болады. Оның ор-
нына баланы жастайынан 
барлық проблеманы сіздің 
шешіп бергеніңізді күтіп 
отырмай, өздігінен ойла-
нып, әрекет етуге үйретуге 
тырысыңыз. 
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ТЕКТІЛІКТІ ТӘРБИЕЛЕҢІЗ. Естеріңізде болсын, біздер жай 
ғана баланы емес, болашақта қоғамның бір бөлігіне айналатын 
адамдарды тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан да олардың бой-
ына жақсы мінез-құлықты сіңіріп қана қоймай, сондай-ақ тұтас 
әлемге пайдасын тигізетін жеке тұлғаны қалыптастыра білу де аса 
маңызды. Балаларға бойындағы дарыны өздеріне ләззат беру үшін 
емес, басқаларға қызмет көрсету үшін берілгенін түсіндіріңіздер. 
Мақтауды да дәл осы бағытта айтыңыз, яғни жай ғана «жарай-
сың» емес, сен пианинода сондай жақсы ойнадың, бәрімізге қу-
аныш сыйладың дегендей. Сенің суреттерің көңіл-күйімізді кө-
тереді және тағы сол секілді. Егер сіз балаға ол ғаламшарымызда 
жалғыз өмір сүрмейтінін және басқа адамдарға қызмет етіп, пай-
да келтіру үшін өмірге келгенін жастайынан түсіндіріп өсірсеңіз, 
ол өзімшілдіктен аулақ болып, бақыттың ең жоғарғы деңгейіне 
жете алады. Біздер өмірде өз орныңды табудың, басқаларға бере 
білудің қаншалықты маңызды екенін ересек жаста білдік, алайда 
осыны балаға ерте жастан жеткізіп, оны тұлғалық қалыптасуының 
бұлжымас бөлігіне айналдыруына ықпал жасау қажет.

БАЛАЛАРДЫ БОЛАШАҚ ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕР СЕКІЛДІ ӨСІРІҢІЗДЕР. 
Баланы тәрбиелей отырып, ересек өмірде қандай қасиеттің пайда-
лы болатынына мән беріңіздер. Қыз баланы қамқор, өзіне күтім жа-
сай білетін, сұлулығын, жан жылуын сақтайтын, ер адамдарға құрмет 
көрсететін, үй шаруасына епті қылып тәрбиелеген маңызды. Ұл бала-
ларда – жауапкершілікті, күш-жігерді, ақыл-парасат пен әйел адамға 
деген құрметті дамыту аса маңызды. Сонда балалар болашақта 
бақытты қарым-қатынас құра білетін, жарасымды ересек адамдар 
болып өседі. Біз өзімізден кейінгі келешек буынның санасын қалып-
тастырамыз, осыны үнемі есте сақтаған жөн.   

Сонымен қатар балалар барлық адамдардың әртүрлі екенін, өзіне ұқ-
самайтындарды кінәлау артық болатынын білуі тиіс. Егер олар басқа 
отбасында (досының, болашақ жарының үйінде) өздері үшін дағдылы 
зат мүлде басқаша орын алса, мұндай ерекшелікке құрметпен қарай-
тын болады және бұл оларға бақытты бола түсуге көмектеседі.

Бала тәрбиесінде тағы нені 
есте сақтаған маңызды? 

Айтқаныңызға құлақ түріп 
тұрғанда сөйлесіңіз 

Ата-аналар балаға өздері қалағанда/естеріне 
түскенде немесе қандай да бір әрекеттерінен 
кейін ізін суытпастан ақыл айтқанды ұната-
ды. Алайда, мұндай сәттерде бала сізді мүлде 
тыңдамауы мүмкін – оның көңілі ойында, өз 
қалауларында немесе қазіргі жазалауыңызды 
ойлап жабырқап тұр. Осы сәтте, тіпті, ең маңы-
зды және пайдалы ақыл-кеңестеріңізді айту – 
толып тұрған ыдысқа су құйғанмен бірдей. 

Дегенмен, бала тыңдауға дайын болатын сәт-
тер де туады. Сол сәтті тауып, ұстай білуге ты-
рысу керек. Мысалы, бала-бақшадан оралып, 
әдемі сұхбаттасып келе жатқан кезде. Неме-
се серуен барысында. Не кітап оқып болған 
соң, киноның соңында. Яғни, бала ештеңеге 
алаңдамай, сөйлесуге ынтасы болған уақытта 
айту керек. Нағыз тәрбие дәл осындай сәттер-
де орын алады.   

Айтпақшы, баламен серуенге шығып, жол бой-
ында сөйлесу – тәрбиенің ең жағымды және 
пайдалы тәсілі. Серуенге шыққан сайын үн-
сіз қалмаңыздар, бұл уақытты өзіңіздің үйрет-
кіңіз келген маңызды ақиқатты қызықты диалог 
арқылы жеткізуге пайдаланыңыз. Ал бұл үшін 
«үй тапсырмасын жасап», әңгімені алдын ала 
дайындаңыз.
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МҮДДЕСІНЕ ҚОЛДАУ БІЛДІРІҢІЗ, МӘЖБҮРЛЕУДЕН АУЛАҚ БО-
ЛЫҢЫЗ. Балалар кішкентай кезінде түрлі ермекке қызығушылық 
танытуы мүмкін: сурет салу, сәнді билер, каратэ, шахмат, музыка, 
роботты техника. Осылайша олар тәжірибе жинап, шын мәнінде 
жандарына жақын дүниені табады. Сондықтан да олар қандай да 
бір үйірмені немесе секцияны бастап, аяқсыз қалдыратынына қа-
паланбаңыздар және бұл үшін өздеріңізді кінәламаңыздар. Оларға 
барлығын байқап көруге жағдай жасап, соңғы таңдауына қолдау 
білдіріңіздер. Балалар сіз «күш көрсете отырып» мәжбүрлеген істе 
емес, ішкі түйсіктері қалаған істе жетіліп, табысқа жетеді.

ТОҚТАМАҢЫЗДАР. Тәрбиенің шегі жоқ. Оның жемісін көру үшін 
қанша керек болса, сонша рет қайталаңыздар. Біз оны көрме-
генімізбен дән пісіп келеді. Тіпті, ересек біздер әлі күнге дейін өз 
ата-анамыздың еккен дәнінің жемісін «беріп» келе жатырмыз. Ба-
лаға күн сайын бір затты қайталайтыныңызды және бұл дүниеде 
оның нәтижесін көрмейтіндей болатыныңызды ойлап қамықпаңыз. 
Бір күні балаңыз қонаққа келген досына: «Әуелі үй тапсырмасын 
жасап алайық, ойынды артынан ойнаймыз» деп айтатын күн туа-
ды. Немесе оның сіз ұсынған кітаптарды оқып жүргенін аңғарасыз. 
Болмаса, сенімді қарым-қатынас барысында аңғарылған өзіндік 
көзқарасына қайран қаласыз. Рас, кейде балалар бізді естімейтін-
дей болып көрінеді, осыдан барып оларға ақыл айтуды қойып, бар-
лығына қолыңды бір сілтегің келеді, алайда бұл жалған сезім. Негізі 
оларға біздің айтқанымызды жүзеге асыруы үшін уақыт қажет. Тура 
жерге егіп қойған дән секілді, ол да бір күнде өсіп шықпайды, ұзақ 
уақыт суаруды, күтімді қажет етеді. Ендеше балаға айтып жатқаны-
мыз да бірден көрінбейді, бірақ міндетті түрде нәтижесін береді. 
Сондықтан да баланы мейірімді болуға үйретуден жалықпаңыздар, 
сіздің сабағыңыз міндетті түрде өз жемісін береді.    

Ашуға бой алдырмаңыз 

Шынымен, кейде балалар шыдамның шегіне жет-
кізетіні өтірік емес. Осындай сәттерде «онға дейін 
санап», яғни эмоцияңызды шығармай тұрып, те-
рең тыныстап, кідіріп, осы жағдайға байланысты 
шу шығарудың қаншалықты орынды екенін ой-
ланған аса маңызды. Көбіне проблеманың кешке 
дейін бүкіл отбасының көңіл-күйін бұзатындай 
соншалықты маңызды емес екенін аңғарасыз. 

Екінші пайдалы әдіс – өз жасыңыздың нешеде 
екенін және баланың жасының нешеде екенін 
еске алу әрі оның бұл жағдайға қатысты тәжіри-
бесі жоқ екенін ұғыну. Ол бірінші рет ыдысты сын-
дырып, телефонын жоғалтып немесе біреумен тө-
белесіп қалды, сондықтан да мұнымен ақыр заман 
орнамағанын түсінбейді. Әрдайым бала бірдемені 
бүлдірген сайын алдымен өзіңізге: «Мен 30 жаста-
мын, ал ол небәрі 2 жаста, ол мен білетін милли-
ондаған затты әлі білмейді» деп қайталаңыз. Са-
быр сақтаңыз, дәл қазір бойыңызды кернеп тұрған 
ашуға берілмеңіз (тіпті, бұл жайсыздық қоғамдық 
орында болған күннің өзінде), оған жоғарыдан 
қарап, жағымсыз эмоцияның етегінде кетпеңіз. 
Сонда барлығын түзетіп, тіпті осындай «қолай-
сыз» сәттің өзінде балаға тәрбие беруге болаты-
нын көресіз. 

Бала тәрбиесінде тағы нені 
есте сақтаған маңызды? 

нын көресіз. 

Бала лайыќ емес болєан сə
тте сіздіѕ 

махаббатыѕызєа кґп мўќтаж болады.
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ОРТАҚ
шынайылыќты  

Табысты ата-ана болуд
ыѕ таєы 

бір маѕызды элементі – 

баламен ашыќ əрі сенімді, 

сондай-аќ ж
аќын ќарым-ќатынас 

немесе ортаќ шынайылыќ орнату.

Басқаша айтқанда, бала сізбен сөйлесіп оты-
рғанда сіз оның не айтып жатқанын жақсы 
түсінесіз және ол балаға қаншалықты маңы-
зды болса, сізге де соншалықты маңызды. 
Яғни, сіздер жай ғана бір шаңырақ астында 
өмір сүріп жатқан бір топ адам емес, бір-бір-
леріңізге өте жақын адамсыздар. Соңғы рет 
қашан тамаша кино көргеніңізді, өзіңізді 
таңғалдырған кітап оқығаныңызды неме-
се ерекше кафеге барғаныңызды есіңізге 
түсіріңіз. Осы керемет сезімдеріңізді ең 
жақын адамдарыңызға – күйеуіңізге, анаңы-
зға, әпкеңізге немесе құрбыңызға жеткізу-
ге асыққан боларсыз? Дәл осылай балалар 
да өз қуаныштарын бізбен бөлісіп, бірдей 
көңіл-күйде болғанды қалайды. Алайда, 
біздер көбінесе өз уайымымызға салынып, 
қызықсыз болып көрінгендіктен, олардың 
мұндай әңгімелеріне құлақ түрмейміз. Осы-
лайша, өзара түсініспеушілік және жатсыну 
шыңырауы пайда болып, жылдар өткен сай-
ын тереңдей береді.

Ортақ шынайылық – 
бұл сіздер бір-бірлеріңізді 
жақсы түсініп, бірдей 
эмоцияға бөленетін 
ортақ кеңістік
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Жақсы қарым-қатынас – үнемі көп энергияны талап ететініне дай-
ын болыңыз. Күн сайын, кез келген жағдайда, жақын адамдарыңыз-
бен сөйлескенде, сіз таңдау жасай аласыз – назарыңызды не өз қа-
лауыңызға, я болмаса күйеуіңіздің/әйеліңіздің немесе балаңыздың 
айтқанына бөлуге болады. Әрине, көбінесе «өз пайдаңызға қарай» 
таңдау жасағыңыз келеді (қандай есі дұрыс адам ақылы сау бола 
тұрып түстен кейінгі ұйқыны немесе жарты сағаттық Facebook па-
рақтарын ақтаруға кететін уақытты «легодан» паровоз жасауға айы-
рбастағысы келеді?). Дегенмен дәл осы «сен үшін маңыздысы» «мен 
үшін маңыздыдан» басымырақ дегенді саналы түрде түсіну жақсы 
қарым-қатынас орнатады. Сонымен, ортақ шынайылықты орнатудың 
бірінші ережесі – әрдайым баланың мүддесі үшін өз қалауыңыздан 
бас тартуға дайын болу. Ортақ шынайылық – сіз балалар алаңында 
қасыңызға жүгіріп келіп, соңғы жаңалықтарымен бөлісіп жатқан ба-
лаға чатыңыздан бас алмастан, мұрын астынан бірдеңені міңгірле-
удің орнына, смартфонды ысырып тастап, балаңыздың көзіне тіке 
қарап, бетпе-бет сөйлескен кезде орнайды. Бала сіздің көшірмеңіз, 
уақыты келгенде ол да сізге дәл солай жауап қайтаратын болады.

Тек есіңізде болсын, біз «бүкіл өмірімді саған арнадым» деген құр-
бандыққа бару жайлы емес, үйлесімді тепе-теңдік туралы сөз қозғап 
отырмыз. Сондықтан да өз қалауларыңыз және баламен ортақ 
шынайылықты орнату арасында тепе-теңдікті таба білу аса маңызды. 
Бұл өзіңізге қандай істің ұнайтынын түсініп, барынша сол іспен айна-
лысуға тырысу деген сөз. Сонда балалармен бірге өткізген уақыт тек 
қуаныш сыйлайтын болады. Мысалы, егер сіз қуыршақ немесе маши-
на ойнағанды ұнатпасаңыз, бұл істі тәтесіне немесе әжесіне тапсыра 
тұрыңыз. Ал өзіңіз жаныңызға жақын саябақта серуендеу, сурет салу 
немесе лего құрастыру кезінде баланың жанынан табылыңыз. Ши-
еленісті тұстарын айналып өтіп, ымыраға келу жолын іздеңіз. Сон-
дықтан балалар өскен сайын шын мәнінде ортақ мүдделеріңіз де кө-
бейе түсетінін есіңізден шығармаңыз.

Ортақ шынайылықты 
қалай жасаймыз?

Өкінішке қарай, әйел адамдар бала мен үй 
шаруасының арасында таңдау жасағанда, 
көбінесе не баламен бірге болатын тамаша 
сәтті жіберіп алады, не денсаулықтары мен 
күш-қайраттарына күш түсіріп, бәріне үл-
геруге тырысады. Дұрысы – бірінші кезекте 
бала, одан кейін – тұрмыс. Бөтен адамды 
жалдап балаңыздың тәрбиесін соның қолы-
на ұстатқаннан, қызметші жалдап, өзіңізді 
балаға толықтай арнаған артық. Өз уақы-
тыңызды ыдыс жуып, үй тазалағанға емес, 
балаға көбірек жұмсаңыз. 

Ер адамдарға келер болсақ, олар жұмыстан 
жай оралады, ол уақытта бала ұйықтап жата-
тындықтан, сөйлесуге де мүмкіндік болмай-
ды. Тым болмаса, әр кеш сайын жарты сағат 
баламен тілдесуге уақыт табыңыз. Күнінің 
қалай өткенін сұрап, тыңдап, «еркекше» 
кеңес беріңіз. Сонымен бірге міндетті түрде 
демалыстың бір күнін отбасымен бірге өт-
кізіңіз. Отбасы тұтас бас қосатын осындай 
сәттер баланың келешектегі өміріне сенімді 
іргетас болып қаланады.

Ортақ шынайылықты 
орнатудағы ең бастысы – 
күн сайын балаға көңіл бөлуге 
уақыт табу барлық нәрседен 
де маңызды екенін түсіну.
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Сонымен бірге отбасының барлық мүшелеріне ортақ негізгі бел-
сенділіктен бөлек, үнемі әр баламен жеке-жеке уақыт өткізе білу 
керек. Үйлесімді қарым-қатынас үшін әр баланың бүкіл отбасылық 
іске араласуға, әкесімен немесе анасымен бетпе-бет сөйлесуге 
де атсалысуға дайын болуы аса маңызды. Әсіресе, бұл көп бала-
сы бар жанұя үшін қажет.  

Қарым-қатынас құру – баланы бақытты етіп өсірудің ең негізгі 
құпиясы. Түрлі саяхаттар, киноға бару, үйірмелер, «дамытулар» 
– мұның бәрі тамаша, керек және маңызды. Алайда, ең басты 
компонент – бала мен сіздің араңыздағы ішкі байланыс, көз-
ге көрінбейтін жіп, ержеткен балаңыздың анам осылай айтатын 
және анам осылай істейтін деп жүрегінің түбінде сақтап жүретін 
бейнеңіз. Сондықтан да кешкі ас үстінде баламен сөйлесуге, 
қойылымдарына қатысуға, итті бірге серуендетіп, бүгін мектеп-
те не болғанын тыңдауға, кітаптар мен киноларды талқылауға, 
керек кезде қасынан табылуға, сіз көргіңіз келетін адам болып 
ержетуі үшін үлгі көрсетуге уақытты аямаңыз. Күн өткен сайын 
ортақ шынайылықтарыңызды орнатып, қарым-қатынас жасауға 
ерінбей-жалықпай уақыт бөліңіз. Бұл – өмір бойы олармен бірге 
қалатын, көзге көрінбейтін рухани байлықтың дәл өзі.

Ортақ шынайылықты 
қалай жасаймыз?

• тамақ әзірлеу, әсіресе креативті 
қажет ететін бәліш немесе печенье 
дайындау;

• саябақта жаяу немесе велосипед-
пен серуендеу, таңғы уақытта бірге 
жүгіру; 

• шетелге, басқа қалаға немесе 
жақын маңдағы демалыс орнына 
саяхаттау; 

• ортақ ойындар (карта, «Активити», 
«Монополия», бадминтон, пинг-
понг);

• киноға немесе кешкі асқа кафеге 
бару;

• кофе ішіп отырып, отбасылық 
фильмдерді тамашалау.

Жанұяңыздың басын қосып, 
бірге уақыт өткізуге болатын 
жағдайлар:
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• кофе ішіп отырып, отбасылық 



Тəуелсіздік

Тəрбиеніѕ маќсаты – 

балаларымызды бізсіз 

əрекет етуге їйрету.

Біз балаларымыз үшін ең жақсы мектептерді 

таңдап, қосымша білім беріп жетілдіріп, 

денсаулықтарына, тамақтануларына, уақыт-

ты дұрыс өткізулеріне көңіл бөлеміз. Алайда 

көбінесе, ең маңызды аспект – баланы тәу-

елсіз болуға үйрету мүмкіндігін жіберіп ала-

мыз.

Ата-аналардың басым бөлігі, әсіресе ана-

лар, балаға киіну, дәретхана қағазын пайда-

лану, спорттық киімін жуу және мектептен 

келген соң тамақ салатын ыдысын тазалату 

секілді жаңа дағдыларды үйретіп, көп күш 

жұмсаудың орнына, саналы түрде өздері 

істей салғанды құп көреді.

Кез келген 
ата-ананың мақсаты – 
бақытты әрі табысты 
бала тәрбиелеу
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Психологтар қарапайым ғана мысалды алға тартады: «Бала жер-
де жатқан жапырақтарды теуіп келе жатқанда, оның сөмкесін 
ұстап жүру – баланың емес, өзіміздің қамымызды көбірек ойлау: 
сөмке былғанып қалуы немесе жоғалуы мүмкін... Жүйкені тозды-
руға тура келеді. Баланың артынан бәрін қайта істегеннен гөрі, 
өзің істей салған артық». Алайда ұзақ мерзімді болашақта мұн-
дай ата-аналар өздері айтпаса, бір қадам да жасамайтын бала-
ларға ие болады. Олар өз әрекеттерін қайта қарастырып, ер-
тең бала үшін үнемі барлығын өзің жасағаннан гөрі, қазір уақыт 
бөліп үйреткен жақсы екенін түсінулері тиіс. 

Рас, балаға белгілі бір жауапкершілікті тапсыру мәселесі бірінші 
кезекте ата-ананың «тізгінді босатуға» қаншалықты дайын екен-
дігіне байланысты.

Әйтседе онсыз болмайды. Себебі, баланың бойында тәуелсіздік-
ті тәрбиелеу күн сайынғы кішігірім тапсырмаларды беруден, 
машықтарды игертуден, оның қолынан келеді деген сенімнен 
құралады. Үнемі жұмысты баланың орнына істей салғыңыз кел-
генде: «істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы» деген 
ескі мәтелді еске алыңыз. Егер баланы тәуелсіз болуға үйрете 
білсеңіз, болашақта табысты әрі бақытты болуға көмектесетін 
іргетасты қалап бердіңіз деген сөз.

• барлығын қадағалап, баланы 
өз кестеңе бағындыруға тырысу 
(сондықтан, мысалы, бала өзі 
киінетін болса, ертерек жиналу 
керек болады);  

• әдетке айналған уайым («алмасын 
жуып үлгермеді», «телефонын үйде 
қалдырды» деген уайымнан бас 
тарту); 

• мінсіздікке ұмтылу (жуылған 
ыдыстардың қаз-қатар тізіліп 
тұруын күтпей, оның жуылғанына 
баға беру). 

Себебі, балаға тәуелсіз болуға 
мүмкіндік беру үшін ересектер 
көптеген жағдайдан бас тартуға 
дайын болуы керек:
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Їнемі жўмысты баланыѕ 

орнына істей салєыѕыз келгенде: 

істегеніѕ маєан жаќсы, 

їйренгеніѕ ґ
зіѕе жаќсы» 

деген ескі м
əтелді еске ал

ыѕыз. 



Балаєа тəрбие беруді
ѕ негізгі 

мектебі – ері мен əйелініѕ, 

əке мен ананыѕ арасындаєы 

ґзра ќарым-ќатынас.

Бала үйлесімді 

дамуы үшін өмірге 

келген бойда 

әкесінің де, анасының 

да лайықты көңіл 

бөлуі аса маңызды. 

Сондықтан бала өмірге 

келе салысымен, оның 

тәрбиесіне қатысты 

мәселеде одақтас 

бола біліңіздер. 

Бұл қалай? 
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АНАСЫ МЕН ӘКЕСІНІҢ 

ќарым-ќатынасы 



БІР КЕЛІСІМГЕ КЕЛУ. Тәлім-тәрбиенің ең маңызды мәселелерін 
қалай шешетіндеріңізді алдын ала келісіп, осы қағиданы ұстану 
қажет. Егер анасы екі сағаттан артық гаджет қарауға тыйым сал-
са немесе тәттіге шектеу қойса, әкесі «анасы көрмей тұрғанда» 
осының бәріне көз жұма қарамауы керек. Бұл үшін әйелі күйеуіне 
не себепті мұндай көзқарасты ұстанатын түсіндіріп, қажет болса 
оған қатысты мамандардың зерттеулері мен статистиканы көр-
сетуі маңызды (ер адамдар дәлелділікті жақсы көреді). Егер отба-
сылық ережеге түзету енгізу қажеттілігі туындаса, оны екеуара 
оңаша талқылап, балаларға тек дайын шешімді беріңіздер.

ӘКЕНІҢ БЕДЕЛІН ӨСІРУ. Үйде кесімді шешімді қабылдайтын 
соңғы сатының болуы аса маңызды. Яғни, оның сөзі кез келген 
дауға нүкте қояды. Ол кез келген уақытта сенім артуға болатын, 
үйдегі басты адам.  

Әкенің беделінің маңыздылығын кез келген уақытта, әсіресе, 
балаңыздың бойы өзіңізден аса бастағанда сезесіз. Сондықтан, 
құрметті аналар, баланың көзінше жолдасыңызбен дауласпай 
тұрып немесе өзі жоқта ол туралы жағымсыз сөз айтпай тұрып, 
әбден ойланыңыздар. Керісінше, әкенің пікірінің маңыздылығын 
айқындай түсіңіз, «әкеңнен сұрайын», «бұл жайлы әкеңмен ақыл-
дасайын» дегенді жиі айтып, кешкі уақытта қыдыруға жібергенде 
«әкең рұқсат берді» дегенді қосуды ұмытпаңыз (тіпті, әкесі тыйым 
салмаған күннің өзінде). Бір сөзбен айтқанда, баланың бойын-
да әкеге деген құрмет пен сыйластықты қалыптастырыңыз. Бұл 
оларға сенімді қорғаныс болса, өзіңізге көптеген күрделі мәсе-
лерді шешуде көмектеседі. 

Келесі принциптерді 
қолға алыңыздар:

Бала неғұрлым есейген 
сайын, онымен өткізген әр сәт 
соғұрлым құнды болмақ. 
Уақыттың байқалмай өте 
шығатынын, баламызға бақытты 
балалық шақ сыйлап, бойындағы 
тәуелсіздікті және маңызды өмірлік 
құндылықтарды тәрбиелеуге, 
отбасын жақсы көруді үйретуге 
және олардың арасында өмір 
бойына жалғасатын берік 
байланысты орнатуға бір ғана 
мүмкіндік берілетінін естен 
шығармау керек. Балаларымыздың 
балалық шағы – күн сайын бізден де 
табысты, бізден де бақытты болатын 
тұлғалардың негізін асықпай қалап, 
әр сәтінен ләззат алуға берілген 
ерекше сыйлық.

СОҢҒЫ СӨЗ 
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