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Портрет тривожної дитини.
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-тримають свої проблеми при собі;

-їх відрізняє надмірне занепокоєння, причому іноді вони бояться не самої 

події, а його передчуття;

-часто вони очікують найгіршого;

-діти відчувають себе безпорадними;

-побоюються грати в нові ігри, приступати до нових видів діяльності;

-у них високі вимоги до себе; 

-вони дуже самокритичні;

- рівень їх самооцінки низький; 

- соматичні проблеми  (біль у животі, запаморочення, головні болі, спазми 

в горлі, утруднене поверхневе дихання та ін.). 
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Досвідчений вихователь чи вчитель, звичайно, 
в перші ж дні знайомства з дітьми зрозуміє, хто з них 
володіє підвищеною тривожністю.        

Проте перш ніж робити остаточні висновки, 
необхідно поспостерігати за дитиною, що викликає 
занепокоєння, в різні дні тижня, під час навчання і вільної 
діяльності (на перерві, на вулиці), у спілкуванні з іншими 
дітьми.  
Щоб зрозуміти дитину, дізнатися, чого ж вона боїться, 
можна попросити батьків, вихователів (або вчителів-
предметників) заповнити бланк опитувальника. Відповіді 
дорослих прояснять ситуацію, допоможуть простежити 
сімейну історію. А спостереження за поведінкою дитини 
підтвердять або спростують ваше припущення.

ЯК ВИЯВИТИ ТРИВОЖНУ ДИТИНУ.
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Причини виникнення тривожності:

Більшість вчених вважає, що в дошкільному і молодшому шкільному віці одна з основними

причинами тривожності є порушення дитячо-батьківських взаємин.

 Неадекватні вимоги батьків до можливостей і потреб своєї дитини ( "Ти неодмінно повинен бути відмінником!").

 Підвищена тривожність самих батьків ( "З такими оцінками нашого дитини не остьавят в цьому класі. Що ми з 

ним будемо робити далі?").

 Непослідовність батьків при вихованні дитини ( "Гаразд, сьогодні я не буду тебе за це лаяти, але наступного разу, 

якщо ...").

 Пред'явлення дитині суперечливих вимог ( "Тобі не можна цього робити, ти ще маленький!", "Веди себе 

відповідно, ти ж уже дорослий!").

 Надмірна емоційність батьків або хоча б одного з них ( "Я знала, що так буде ...", "Як ми це переживемо ...", "Що

ж тепер робити ...").

 Прагнення батьків порівнювати досягнення своєї дитини з досягненнями інших дітей ( "Подивися, як син мого

приятеля Степан відмінно грає в шахи, обігрує навіть дорослих. А ти ж ледь навчився ходити конем").

 Авторитарний стиль виховання в сім'ї ( "Я мати, і мені краще знати з ким тобі дружити!").

 Гіперсоціальність батьків: прагнення батьків все робити правильно, відповідати загальноприйнятим стандартам і 

нормам "Вчитися тільки в школі недостатньо. Хлопчики повинні вміти багато: знати англійську мову, грати на 

скрипці, займатися в спортивній секції ... ").
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДИТИНИ.

П. Бейкер і М. Алворд радять придивитися, чи характерні для 
поведінки дитини наступні ознаки.

1. Постійне занепокоєння.

2. Труднощі, іноді неможливість сконцентруватися на чому-небудь.

3. М'язове напруження (наприклад, в області обличчя, шиї).

4. Дратівливість.

5. Порушення сну.

Можна припустити, що дитина тривожна, якщо хоча б один із критеріїв, 

перерахованих вище, постійно проявляється в його поведінці. З метою 

виявлення тривожного дитини використовується також опитувальник 

(Лаврентьєва Р. П., Титаренко Т. М.).
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Як допомогти тривожній дитині.

Робота з тривожною дитиною пов'язана з 

певними труднощами і, як правило, займає 

досить тривалий час. Фахівці рекомендують 

проводити роботу з тривожними дітьми в 

трьох напрямках:

1. Підвищення самооцінки.

2. Навчання дитини вмінню керувати 

собою в конкретних, найбільш 

хвилюючих його ситуаціях.

3. Зняття м'язової напруги.
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- Уникайте змагань і будь-яких видів робіт, що враховують

швидкість.

- Не порівнюйте дитину з оточуючими.

- Частіше використовуйте тілесний контакт, вправи на релаксацію.

- Сприяйте підвищенню самооцінки дитини, частіше хваліть її, але 

так, щоб вона знала за що.

- Найчастіше звертайтеся до дитини на ім'я.

- Демонструйте зразки впевненої поведінки, будьте в усьому

прикладом.

- Не пред'являйте до малюка завищених вимог.

- Будьте послідовні у вихованні.

- Намагайтеся робити дитині якомога менше зауважень.

- Використовуйте покарання лише в крайніх випадках.

- Не принижуйте дитину.

ЯК ПРАВИЛЬНО ПОВОДИТИ СЕБЕ З ТРИВОЖНОЮ ДИТИНОЮ?
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Профілактика тривожності (Рекомендації батькам).

1. Спілкуючись з дитиною, не підривайте авторитет інших значущих для неї 

людей. 

2. Будьте послідовні у своїх діях, не забороняйте дитині без всяких причин те, 

що ви дозволяли раніше.

3. Враховуйте можливості дітей, не вимагайте від них того, що вони не можуть 

виконати. Якщо дитині важко дається який-небудь навчальний предмет, краще 

зайвий раз допоможіть їй і надайте підтримку, а при досягненні навіть 

найменших успіхів не забувайте хвалити.

4. Довіряйте дитині, будьте з нею чесною і приймайте такою, якою вона є.

5. Якщо з якихось об'єктивних причин дитині важко вчитися, виберіть для неї 

гурток по душі, щоб заняття в ньому приносили їй радість і вона не відчувала 

себе пригніченою.
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Дякую за увагу!


