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Батьки мене завжди питають, що потрiбно для дитячого щастя, психiчного здоров’я
та успiху, i моя вiдповiдь завжди — емпатiя. Вона вiдiграє важливу роль у прогнозуваннi
благополуччя дiтей, їхньої успiшностi в навчаннi, щирої радостi, задоволеностi вiд стосункiв, а також психологiчної стiйкостi i здатностi оговтатися вiд загроз. Також вона сприяє
розвитку доброти, просоцiальної поведiнки та моральної смiливостi, i є ефективним антидотом проти цькування, агресiї та расизму. Емпатiя готує дiтей до майбутнього i може
дати їм велику кар’єрну перевагу, допомагаючи вести осмислене i продуктивне життя у
свiтi, що постiйно змiнюється.
Останнi науковi результати унiверситету мiста Кардiфф та бренду Барбi є просто унiкальними. Данi дослiджень показали, що дiти можуть розвивати навички емпатiї та соцiальної поiнформованостi, граючись iз такими ляльками, як Барбi. Крiм того, що це
важливi результати для наукової спiльноти, це ще i дуже корисна порада для батькiв, якi
хочуть допомогти дитинi в процесi розвитку. За даними науки, цю вкрай важливу рису
в дiтях можна виховати, починаючи змалечку. Проте в дослiдженнях є важлива умова:
емпатiя буде залишатися сплячою, якщо ми спецiально не включимо її в план виховання.
Емпатiя як м’яз: чим бiльше дiти її практикують, тим вона сильнiша. I найкраще тут
те, що є простi, але важливi способи допомогти нашим дiтям стати добрiшими, турботливiшими i бiльш емпатичними. Ось десять порад на основi наукових дослiджень для
розвитку емпатiї у вашiй дитинi, взятi з моєї книги UnSelfie: Why Empathetic Kids Succeed
in Our All-About-Me World («Антiселфi: чому емпатичнi дiти досягають успiху в нашому
егоїстичному свiтi»). Чим бiльше ми використовуємо їх у повсякденному вихованнi, тим
вищi шанси, що ми виростимо сильне i турботливе поколiння дiтей.
10 СПОСОБIВ ПОСИЛЕННЯ ЕМПАТIЇ В ДИТИНI
1. Заохочуйте вiльнi iгри з ляльками i дослухайтеся до них!
Ляльки дають унiкальну можливiсть зазирнути в життя наших дiтей. Придивiться до
iнтересiв своєї дитини: що її цiкавить, турбує, що не подобається. Дiти часто розмовляють
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пiд час iгор, що вони самi вигадали, i цьому можна сприяти, запропонувавши рiзних
ляльок на вибiр вашої дитини. Iгри з ляльками є мiстком для розумiння, ким нашi дiти є.
Головне правило: дозвольте дiтям повести нас за собою.
2. Говорiть про почуття!
Дiти мусять умiти розрiзняти емоцiї ще до того, як навчаться емпатiї. Поступово розширюйте «словник почуттiв» вашої дитини, щоби вона розумiла весь спектр слiв про
почуття. Проговорюйте: «схоже, ти сердита», «здається, ти роздратований» Ставте питання про почуття: «ти зараз напружена? – схвильована? – радiсна?» Змалечку дiвчата
чують бiльше слiв про емоцiї, нiж хлопчики, тому говорiть про емоцiї бiльше, дозволяйте
проявляти та висловлювати свої почуття.
3. Розширюйте горизонти
Чи знали ви, що вiдчувати емпатiю простiше з тими, хто «схожий на нас»? Слiд заохочувати дiтей змалечку контактувати з людьми рiзних рас, культур, вiкових груп, статей
i здiбностей. Один зi способiв — запропонувати їм вибiр ляльок рiзного гендеру, кольору
шкiри або рiзних можливостей. I завжди допомагайте дiтям знайти, що у них спiльного з
iншими, а не чим вони вiдрiзняються. «Ти багато в чому вiдрiзняєшся вiд iнших, а давай
подумаєм, що у вас спiльного. Вам обом подобається футбол. А що ще?» такi простi розмови є чудовими уроками емпатiї, щоб допомогти дiтям зрозумiти: вiдмiнностi не мають
нас роздiляти; врештi-решт «ми» включає всiх.
4. Зробiть картки з назвами почуттiв
Навчити дiтей «зчитувати» почуття — це ключовий крок до виховання емпатiї та доброти. Надрукуйте назви деяких базових емоцiй, наприклад «радiсть», «сум», «страх», «у
захватi», «здивування» на картонних картках. Потiм намалюйте або наклейте картинки
з журналiв, що будуть зображувати кожну вiдповiдну емоцiю. Так можна легко спитати
дитину, чи вона вiдчувала таку емоцiю. Створiть iз цих карток гру: кожен член родини
витягає картку i лише обличчям i тiлом зображує почуття, не вимовляючи жодних слiв
чи звукiв. Мета гри — здогадатися про емоцiю людини, збiльшити емпатiю i просто гарно
провести час.
5. Використовуйте правило «двох добрих»
Спробуйте правило «двох добрих»: «ми говоримо або робимо щонайменше двi добрi речi
щодня». Спершу обговорiть, як виглядає доброта (наприклад, ввiчливе привiтання, посмiшка, дати погратися iграшкою чи допомога комусь). Указуйте на добрi вчинки, коли
хтось їх демонструє. Вiдзначайте добрi вчинки вашої дитини: «Взяти брата за руку, щоб
допомогти йому спуститися сходами — це прояв доброти». Заохочуйте це правило в iграх
вашої дитини з ляльками: «Навчи Макса правилу двох добрих». «Челсi виглядає само-
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тньо, чим Келлi може їй допомогти?» Чим бiльше дiти практикують доброту, коли ми як
батьки це вiдзначаємо i радiємо, тим бiльше розвиватиметься їхня емпатiя.
6. Хай дiти дбають про iнших
Дiти вчаться емпатiї, дбаючи про iнших. Тому шукайте, вiдповiдно до вiку вашої дитини,
можливостей дати їм подбати про домашнього улюбленця, подзвонити самотнiй тiтоньцi Саллi чи пригостити печивом сусiдку. Маленькi дiти також можуть грати в турботу з
ляльками. Наприклад, лялька-медсестра перевiряє пульс у ляльки-пацiєнта. Лялька-лiсник
дбає про диких тварин. Лялька-зоозахисниця годує поранених тварин i допомагає одужати. Чим бiльше вони в грi практикують доброту, тим iмовiрнiше дiти використовуватимуть
доброту в реальному життi.
7. Хвалiть iменниками
Якщо вам цiкаво, чи ваша похвала виховує емпатiю, то було проведено корисний експеримент iз дiтьми трьох-шести рокiв. В однiй групi їх заохочували допомогти дiєсловами:
«Ти допоможеш?», а у iншiй просили по допомогу iменниками: «Будеш помiчником?»
Дiти, яких заохочували бути «помiчниками» (iменник) з бiльшою iмовiрнiстю це робили.
Якщо ви хочете, щоб дитина себе вважала турботливою, використовуйте iменники! «Дякую за вияв турботи». «Так добре, коли ти сама уважнiсть». I за можливостi, описуйте
дитинi наслiдки прояву турботи: «Бабуся так зрадiла, коли ти подзвонив їй подякувати».
«Ти бачила посмiшку Сари, коли ти подiлилася своєю iграшкою?», «Кевiн був такий
задоволений, коли ти запросив його пограти».
8. Створiть скриньку доброти
Коробка вiд взуття iз прорiзом зверху стане простим способом збiльшення доброти у
вашiй родинi. Заохочуйте дитину помiчати, коли хтось робить добру справу вдома чи
деiнде. Якщо її виявлено, то «Вiдшукувач доброти» пише або малює цей вчинок iз назвою
члена родини, який його вчинив, i кидає у скриньку доброти. Потiм можна прочитати
все, наприклад, за родинною вечерею. Це допомагає дiтям шукати в iнших добро — так
зростатиме доброта.
9. Розiгруйте вчинки доброти й емпатiї
Гратися в ляльки не тiльки цiкаво — це доведений спосiб, яким малi дiти вчаться емпатiї.
Задаючи правильнi запитання, ви можете зрозумiти, що вiдбувається в мозку вашої дитини. «Що у ляльки зараз сталося?», «Чому вона так радiє?», «Що вiн зробить, якщо
її друг сумний?» За допомогою лагiдних пропозицiй заохочуйте дитину практикувати
доброту, турботу i допомагати у грi. «Дейзi не може знайти гiтару. Чим Барбi може допомогти?», «Нед виглядає самотнiм i покинутим. Що б ти хотiв почути вiд iнших, якби тобi
було самотньо? Що може зробити Тед?» Коли дiти зрозумiють, як утiшати, допомагати
i дбати, то вони ймовiрнiше будуть добрими i емпатичними.
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10. Використовуйте ляльок, немовлят i цуценят, щоб навчити емпатiї
Покладiть на дитину вiдповiдальнiсть про когось дбати. Заохочуйте їх утiшати i заспокоювати своїх ляльок або плюшевих тваринок у грi. Можна i на прикладi справжнiх немовлят, братiв чи сестер, або домашнiх тварин допомогти вашiй дитинi навчитися доброти
i практикувати просоцiальнi навички. «Дивись, як мама тримає дитинку. Ти можеш потримати Барбi, щоб вона вiдчувала твою любов?», «Песик, схоже, наляканий. Як можна
дати цуценятi зрозумiти, що вiн у безпецi?» Чи про молодшу дитину: «Твоя сестра, схоже, схвильована. Чим їй можна допомогти?» Чим бiльше дiти практикують доброту, тим
бiльш iмовiрно, що вони потiм засвоять цю цiннiсть.
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