KĄ DARYTI, KAD VAIKAS

NEMANIPULIUOTŲ?
ĮVARDINTI VAIKUI NETINKAMĄ
ELGESĮ IR VENGTI
MANIPULIAVIMO AUKLĖJIME

Sakydami, vaikui: „Aš tavęs nemylėsiu,
jeigu būsi toks piktas“, vaiką mokome
manipuliuoti meile. Todėl nėra ko stebėtis,
kai vaikas keršydamas pradeda sakyti
jums: „Aš tavęs nekenčiu, nesiklosiu
lovos!”.
Naudingiau įvardinti vaikui, koks jo elgesys
nėra tinkamas ir kokio elgesio tikimės:
„Matau, kad tu pyksti, bet daiktų mėtyti
negalima. Pabandykim kartu paplėšyti
šiuos nereikalingus popierius“.
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NEPASKATINTI
NENORIMO ELGESIO

Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą,
kai vaikas užsinori žaisti žaidimus
kompiuteriu, planšete, klausytis
„zyzimų“, svarbu nepaskatinti vaiko
elgesio ir nenusileisti.

Jeigu pažvelgtume iš šono
pastebėtume, kad vaikas
manipuliuoja todėl, kad
mes leidžiame jo elgesiui
pasiekti tikslą.

VAIKŲ
MANIPULIAVIMAS

KĄ DARYTI?

MANIPULIAVIMAS

Kas tai?

Tai siekis priversti kitą padaryti tai,
ko norime, sukuriant iliuziją, jog
žmogus šį sprendimą priėmė pats.
Manipuliatyvų elgesį dažnai lydi
vaiko liūdesys, ašaros, noras įtikti,
prašymai. Dažnai sunku išbūti su
nepatenkintu ir nelaimingu vaiku.
Tiesa, tai, kad vaikas nelaimingas,
nerodo, kad esate bloga mama arba
tėtis. Vaikui svarbu patirti įvairias
emocijas, nes tai skatina jo
emocinę brandą.

Parengė: Miglė Motiejūnaitė ir
Monika Matonytė

Ką daryti kai vaikas

MANIPULIUOJA?
KURTI
SUSITARIMUS

Bendri susitarimai šeimoje padeda
vaikui suprasti, kokio elgesio iš jo
tikimasi. Naudinga kartu su vaiku
kurti bendrus sutarimus, juos
surašyti ant lapo, leisti vaikui
nupiešti ar priklijuoti norimus
simbolius ir pakabinti šį lapą
matomoje vietoje. Tai gali būti tokie
susitarimai kaip: paruošti pamokas
iki mamai ir tėčiui grįžtant namo.
Paskatinimas – 1 valanda žaidimų
kartu su tėvais.

PAAIŠKINTI
PASEKMES

Sutarkite su vaiku, kokios pasekmės
galėtų būti tuomet, kai jis elgsis
netinkamai. Pavyzdžiui, jeigu vaikas
jau kelis kartus ryte neatsikelia laiku
iš lovos ir jūs vėluojate į darbą,
pasakykite vaikui, kad kitą kartą,
kuomet jis sutartu laiku neatsikels iš
lovos, jūs nespėsite padaryti pusryčių,
todėl jis negalės ryte pavalgyti ir turės
išbūti alkanas likusią dienos dalį.
UGDYTI
KANTRYBĘ

Svarbiausia „atlaikyti“ vaiko
manipuliatyvų elgesį. Kas benutiktų
reikalinga laikytis iš anksto su vaiku
aptartų taisyklių ir nekreipti dėmesio,
kuomet vaikas verksmu, rėkimu ko
nors reikalauja.

