
Виховуй  у собі  вміння  жити  в сім'ї,  а саме: 
... Готовність узяти на себе певні обов'язки. 

...Повагу прав і гідності інших членів родини, визнавай права 

рівності. 

...Готовність до взаємного спілкування, до співробітництва. 

...Уміння пристосуватися до звичок і уподобань рідної людини. 

...Розуміння її потреб і душевного стану. 

...Здатність піклуватися про рідну людину, робити для неї добро. 

...Готовність пожертвувати своїми вигодами заради своїх рідних. 

...Здатність жаліти, співчувати, розуміти, співпереживати радість і 

горе, успіхи і невдачі, поразки й перемоги. 

...Уміння виконувати всю домашню роботу, створювати затишок. 

...Уміння виявляти етичну культуру (бути терплячим і поблажливим, 

великодушним і добрим), сприймати рідну людину з усіма її 

слабкостями,дивацтвами, недоліками, уміння переборювати власний 

егоїзм. 

 

ТЕПЛОТА РОДИННОГО ІНТИМУ 

Теплота родинного інтиму.                   Вже однак зникає гіркотина, 

Ще на шибах досвіток не скрес.           Не катує серце печія. 

Встала мати. Мотузочком диму           Знову я — малесенька дитина, 

Хату прив’язала до небес.                     Мати знає більше, аніж я. 

Весело і з ляком серед печі                    Матері розказувать не треба,     

Полум’я гуляє по гіллю.                        Як душа світліє перед днем 

Ковдрою закутуючи плечі,                    В хаті, що прив’язана до неба 

Мати не пита, чому не сплю.                Світанковим маминим вогнем. 

 

 



    

 

 
Один ще не зовсім старий чоловік щодня купував у магазині три хлібини. 

– Скажіть, добродію, навіщо ви щодня берете три хлібини? У вас сім'я 

дуже велика? - з цікавістю спитав продавець. 

– І так, і ні... - відповів чоловік. – Одна хлібина щодня потрібна нам, другу 

позичаю, а третю виплачую як борг. 

– Цього я не можу зрозуміти, – покрутив головою продавець. - Не може 

бути, щоб людина одночасно позичала комусь і виплачувала борг! 

– А розуміти тут нічого! - сказав чоловік. - Одну хлібину ми з дружиною 

з'їдаємо, другу дітям даємо в борг, тобто позичаємо, а третю своїм батькам 

віддаємо – цим свій борг сплачуємо. 

 

 не можна  

 1 .Не можна ледарювати, коли в сім'ї всі працюють. 

2. Не можна сміятися над старістю. 

3. Не можна заходити в суперечку зі старшими, ставити під сумнів те, що 

вони радять. 

4. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі; від 

батьків ти не маєш права нічого вимагати. 

5.Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі, – 

кращий шматочок зі столу, смачнішу цукерку, кращий одяг. 

6. Не можна робити того, що осуджують старші члени сім'ї, - ні на очах у 

них, ні десь на стороні;  кожний свій учинок розглядай з погляду старших; 

що подумають вони. 

7. Не можна залишати старшу рідну людину самотньою, особливо матір, 

якщо в неї немає нікого, крім тебе; у свята ніколи не залишай її саму. 

8. Не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу й поради у рідних, 

не попрощавшись із ними, не дочекавшись від них благословення. 

9. Не можна сідати до столу, не запросивши старшого, тільки моральний 

невіглас уподібнюється тварині, яка вгамовує свою жадобу сама, адже за 

столом відбувається духовне спілкування людей. 

10. Не можна сидіти, коли стоїть доросла людина, особливо літня людина, 

зокрема жінка. Не чекай, поки з тобою привітається старший, зустрівшись, 

ти маєш перший привітати його, а прощаючись, побажати доброго 

здоров’я.  


