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Навіщо виховувати співчуття? – Щоб дитина не зростала
жорстокою. Це кожен розуміє. Проте чомусь жорстокості не стає
менше. Навпаки. То що ж не так роблять батьки? Та чи роблять
взагалі?
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Навчати дитину розуміти, що тварини – живі істоти зі своїми
почуттями, бажанням, потребами – надважлива мета у
вихованні покоління, що зростає. Як дитина ставитиметься до
живих істот, так буде чинити і з людьми, так буде цінувати
своїх рідних, близьких, друзів, оточуючих. За статистичними
даними більшість випадків серед дитячої злочинності так чи
інакше бере початок з жорстокого ставлення до тварин! Люди,
які зневажають живих істот в результаті недогляду батьків або
їх халатного ставлення, мають слабо розвинене співчуття (або
не мають його взагалі), не усвідомлюють (або усвідомлюють)
шкоду, спричинену ними. А це вже є психічний розлад. І це
серйозно як у місцевому, так і у глобальному масштабі –
конфлікти, злочини, вбивства, війни.





Як виховувати дитину?

Тільки показувати на власному прикладі. Це навіть цікаво. Це
додаткова розвага. “А ходім погодуємо кицьок або собачок!
Який ми корм візьмемо з собою? А посудку для водички?”.
Пограйте з дитиною в ветеринарів, зооволонтерів, рятівників,
друзів тварин… Ніколи не лайте грубо вашого домашнього
улюбленця і тим паче не бийте його. Пам’ятайте, за дитина
наслідує вас!

Започаткуйте уроки доброти. Розповідайте про те, якою є
людина, яку всі люблять, на яку хочуть були схожою, перед
якою відчинені будь-які двері. Покажіть, що таке цінувати
життя живих істот і дбати про них.





Започаткуйте уроки догляду та любові до вашого домашнього
улюбленця: проводьте з ним більше часу, грайте, гуляйте,
годуйте, розчісуйте.

Ніколи не вживайте фрази на кшталт “ненавиджу котів” або
“цей дурний собака” тощо! Навіть як жарт!

Не купуйте таких іграшок/ігр, які хоч якимось чином
демонструють жорстокість до тварин. Це можуть бути
комп’ютерні ігри, де потрібно вбивати живих істот.





Не варто виховувати в дитині захоплення від ґратування
тварин: походи до зоопарків (контактні – найбільше зло з них,
де усі тварини в глибокій депресії); не слід також ходити до
цирків, де експлуатують тварин – нічого веселого, гарного й
виховного вони не несуть.

Відвідайте притулок тварин та надайте їм вашу посильну
допомогу. Допомагайте бездомним тваринам: нагодувати,
відвезти до клініки у разів потреби, впустити у під’їзд або
підвал у сильні морози, налити води у спеку. Під час
прогулянок прибирайте сміття, яке може зашкодити тваринам.
Переглядайте добрі мультфільми та читайте гарні книги. Робіть
це разом. Будьте прикладом для вашої дитини!

Служба пошуку господарів  
для тварин (м. Конотоп)
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