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Dekalog rodzica 
  

1. Nie upokarzaj!
 Dziecko tak, jak ty ma silne poczucie własnej godności. Nie upokarzaj go, w niczym to nie
pomoże:  „Ślepy jesteś?".

 2. Selekcja metod !
 Staraj się nie stosować takich metod, wobec jakich sam w dzieciństwie czułeś opór i się
buntowałeś. Zobacz czy dziecko reaguje podobnie, jak ty kiedyś reagowałeś. Porozmawiaj.

 3. Niech dziecko wybiera!
 Pozwalaj dziecku dokonywać wyborów najczęściej jak to możliwe, to nauczy je podejmować
decyzje, zachowa przed niezdecydowaniem: „Co wolisz?"; „Co teraz?"; „Co ubierzesz?".

 4. Przeproś!
 Jeżeli zachowywałeś się wobec dziecka niewłaściwie przeproś go i wytłumacz się. Nie bój się
utraty autorytetu, dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy: „Przepraszam. Posłuchaj, wiem że
źle zrobiłem, nie umiem w tej chwili tego naprawić, ale może mogę inaczej ci to wynagrodzić?"

 5. Nie mów źle!
 Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób, nawet gdy jest to
powszechnie znaną prawdą: np. „siusia do łóżeczka".

 6. Nie góruj!
 Jeżeli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry swego autorytetu:
„Masz to i tamto zrobić natychmiast ponieważ ja tak mówię!"

 7. Bywaj adwokatem!
 Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi dorosłymi-
przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że ktoś nie miał racji. Pamiętaj jednak, że gdy zawini - powinno
poczuć skruchę: „Może i źle postąpił, ale przecież się starał, lepiej jest najpierw zapytać go, czy
czuje się winny?"

 8. Postaw się na jego miejscu!
 Gdy nie wiesz jak postąpić, pomyśl, jak ty byś się poczuł będąc dzieckiem.
Może zbił kolegę, ponieważ próbuje zwrócić na siebie twoją uwagę?

 9. Pamiętaj, że jest najważniejsze!
 Gdy dziecko przychodzi z czymś do ciebie, odłóż wszystkie pilne sprawy i pamiętaj, że ono jest
ważniejsze. „Nie teraz, później, za chwilę!".

 10. Dawaj przykład!
 Nie wymagaj niczego czego sam nie robisz. Dziecko uczy się przez przykład i porównywanie.
Wiedząc to, pamiętaj czego zamierzasz je nauczyć. Zawsze można powiedzieć: „Zobacz jak ja
to robię".
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  Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl   
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