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СЕСИЈА 1
ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО
ВАШЕТО ДЕТЕ
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позитивното внимание.

Градење Куќа за поддршка на вас и вашето дете под зраците на

Приказна | Чудно Животноl

(Традиционалната приказна ја прераскажува Jamie Lachman)
Еднаш многу одамна…
Во едно село кое е далеку од тука, живееше тетка која се грижеше за трите деца на
својата сестра: една постара девојка, едно мало девојче и едно момче, по име Алекс.
Животот на тетката беше многу тежок и напорен. Секој ден, таа работеше долги часови за
да заработи малку пари за да ги нахрани и да ги облече децата на својата сестра. А
некогаш немаше работа.
Децата беа тешки за да се грижи за нив, особено Алекс, кој никогаш не слушаше, Алекс
имаше специјален тапан што му го дал татко му. Сè што сакаше да прави беше да игра со
својот тапан. Бум-ба-бум. Бум-ба-бум.
Но, тетката сакаше и тој да помага околу куќата, да има задолженија. Секогаш кога тетка
му, ќе побараше од него да направи нешто, Алекс само ќе треснеше на тапанот. Таа ќе го
кренеше гласот "Алекс! Запалете оган!" Со мрчење, тој ќе го запреше удирањето по
тапанот, ќе донесеше дрва, а потоа повторно се враќаше на својот тапан. Бум-ба-бум. Таа
ќе викнеше по него, "Алекс! Исечи го дрвото! "Тој ќе го исечеше дрвото и потоа повторно
се враќаше на својот тапан. Бум-ба-бум. Бум-ба-бум. Таа ќе му викнеше повторно,
заканувајќи се со дрвена лажица, "Алекс! Запали го огнот!”Тој ќе го запалеше огнот, а
потоа назад кон неговиот тапан. Бум-ба-бум. Бум-ба-бум.
Тетката навистина имаше многу напори во грижата околу децата. А Алекс воопшто не
помагаше во сето тоа. Сè што сакаше беше мирот и тишината по долгиот, тежок ден на
барање работа. Само тапанот и бучеше во главата - Бум-ба-бум. Бум-ба-бум.
Еден ден, тетка му на Алекс му рече: "Оди на високата планина. На врвот, во близина на
пештерата, ќе најдеш дрво со овошје. Наполни ја оваа кошница со плодови и врати се
веднаш. Сега! "По многу жалење, Алекс направи како што му беше кажано, земајќи го
тапанот со него. Кога стигна до врвот на планината, виде голема пештера. И до пештерата,
огромно дрво со наведнати гранки исполнети со најубави и највкусни плодови, исто како
што рече и неговата тетка. Само штом Алекс почна да го бере овошјето, го слушна звукот
на Чудното животно што излегуваше од блиската пештера. Тоа беше поголемо од слон, со
влакнести раце и нозе, и големи големи тркалезни жолти очи и огромна уста. Како што
доагаше се поблиску и поблиску, Алекс не знаеше што да прави.
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Без размислување тој ја остави кошницата, го зеде тапанот и почна да игра. Бум-ба-бум.
Бум-ба-бум. Неверојатно, Чудното животно почна да танцува! Алекс свиреше, свиреше и
свиреше. И Чудното животно танцуваше и танцуваше и танцуваше се додека не застана со
танцување. Уморно, легна на устието на пештерата и брзо заспа.
Алекс трчаше веднаш по планината, не запирајќи се додека не стигна дома. Кога неговата
тетка го виде како се враќа со својот тапан, а не плодот, таа беше бесна. "Но, тетко!”
шепкаше тој, "имаше чудно животно кое сакаше да ме изеде!" "Ти не си добар за ништо
момче!” Одговори таа, "Смачено ми е од твојата мрзеливост. И сега уште и лажеш!
"ШЛАП!
Таа ноќ, постарата сестра на Алекс дојде дома од училиште и го пронајде Алекс како
плаче во ќошот. Кога ѝ кажа што се случило, таа рече дека мора да се обиде да направи
како што вели тетката. "Таа работи напорно за нас. И не ѝ е лесно. Тоа не значи дека таа е
многу лута".
Следното утро, без оглед на она што Алекс го кажа, тетката инсистираше на тоа дека
целото семејство ќе оди заедно да го донесат овошјето: тетката, големата сестра, Алекс и
помалата сестрата. Како што заминаа, Алекс брзо го зема тапанот под својата облека само
во случај да му треба. Тие одеа и одеа и одеа додека не се качија на високата планина
каде што дрвото стоеше, а неговите гранки се нишаа со убаво овошје. Штом пристигнаа,
тетката го виде тапанот на Алекс. "Ти и твојот тапан!", Таа го прекори, земајќи го и
обесувајќи го високо на едно од гранките на дрвото - далеку од дофатот на Алекс.
Додека тетката и голема сестра почнаа да собираат овошје, Алекс гледаше наоколу
престрашен од чудното животно. Само што го собраа овошјето, од околната пештера
дојде Чудното животно, рикаше и ртење. Се приближи се поблиску. Алекс се обиде да
стигне до неговиот тапан, но беше превисоко. Тетката скокна пред децата за да ги
заштити, но Чудното животно штотуку ја отвори својата голема уста и "Харумфф" и ја
проголта целата. Потоа дојде до големата сестра, "Харуммф", и ја проголта. Алекс ги
испружи рацете што е можно повеќе. Неговите прсти едвај допираа до тапанот. ,
"Харуммф". Чудното животно ја јадеше неговата најмала сестра. Се приближи поблизу до
Алекс. Можеше да го почувствува топлиот здив на неговите потпетици. Со еден последен
очаен скок, стигна до својот тапан и почна да удира.
Бум-ба-бум. Бум-ба-бум. Како и претходниот ден, Чудното животно почна да танцува!
Алекс свиреше и свиреше додека чудесното животно играше.Наеднаш почна да му се
лоши на животното бидејќи имаше огромна вечера и стомакот му беше полн. Тој не
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можеше да престане да танцува, но се чувствуваше лошо и "Боллуп!", Ја исфрли помалата
сестра! Алекс продолжи да свири додека Чудно животно ираше и повторно "Боллуп!" Ја
исфрли големата сестра. Потоа, Алекс престана да си свири иако тетка му беше уште
внатре!
"Еј! Алекс! “Му се обрати големата сестра," Не можеме да живееме без нашата тетка. Знам
дека понекогаш може претерува, но ни е потребна. Таа се грижи за нас. Те молам, удирај
по својот барабан! "Со воздишка, Алекс повторно почна да свири на тапанот. Чудното
животно за последен пат направи, “Боллуп!” И тетка им излезе. Таа беше на дното на
стомакот на Чудно животното и беше покриена со одвратни, лепливи течности. Но, таа
беше жива. Чудното животно не сакаше повеќе да танцува. Исцрпено, легна под дрвото
држејќи се за својот стомак додека семејството трчаше по планината до нивната фарма.
Следното утро, тетка им се разбуди од звукот на тапанот на Алекс: Бум-ба-бум. Бум-бабум. Нејзината прва мисла беше, "таа ужасна врева повторно ми е во главата!"
Но, тогаш таа се сети на она што се случи со Чудното животно и почна да слуша како да
има нови уши. За првпат сфати дека Алекс е добар тапанар. И дека неговото свирење има
ритам!
Таа стана од креветот и почна да танцува, подигајќи ја и помалата сестрата. Наскоро,
целото семејство танцуваше низ домот, се смееше и свиреше. Кога прекинаа со играта,
Алекс го спушти тапанот. И без да му биде кажано собра дрва и запали оган да го
започнат денот.
КРАЈ.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 1 – Времето поминато Лице-в-Лице со
вашето дете

Прашања за Илустрираната Приказна :
• Како бабата на Маја покажува внимание кон неа?
• Како бабата на Маја игра со неа без да ја контролира играта?
• Како се чувствува Маја?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Именувај те го детео кога зборувате со него/неа
Фалете го детето кога се однесува добро
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 2 – Кога не обрнуваме внимание …

Прашања за Илустрираната Приказна :
• Како се чувствувал Адам кога неговата мајка го игнорирала?
• Што прави Адам за да го привлече вниманието на неговата
мајка?
• Како се чувствува мајка му на Адам во однос на него?
• Како би можела мајка му на Адам да му обрне внимание?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Слушајте што зборува вашето дете. Гледајте што прави.
Зборувајте со ентузијазам кога опишувате што прави вашето дете.
Време поминато Лице-в-Лице е време поминато лице-в-лице со вашето дете.
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ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ- ПРЕГЛЕД
1. Оделете време за Време Лице-В-Лице со вашето дете секој ден - најмалку 5
минути.
2. Бидете сигурни дека вашето дете знае дека го гледате.
3. Нека одат работите по темпото на вашето дете.
4. Когa сте заедно со детето, дајте што е можно повеќе инструкции или
упатства.
5. Обидете се да не поставувате прашања, оставете детето да биде одговорно.
6. Слушајте го она што вашето дете го кажува и го гледа.
7. Дајте само доволно помош за да биде тоа достигнување на детето.
8. Давајте само позитивни коментари и избегнувајте критички коментари.
9. За време на сесиите обидете се да ги игнорирате работите што не ви се
допаѓаат кај детето.
10. Вие сте одговорни за тоа колку трае сесијата.
11. Ако добро ви оди посветувањето внимание на вашето дете за време на
Лице-в-лице, почнете да го правите тоа и друг пат.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ

Она што го правите по дома ја прави разликата!
ПОМИНУВАЊЕ ВРЕМЕ ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
• Поминувајте најмалку 5 минути дневно Време Лице-В-Лице со вашето
дете.
• Дозволете му на вашето дете да избере активност што сака да ја
направи. Ако сакате, можете да му дадете на детето опции.
• Во ред е оваа активност да биде ограничена со време и да му кажете
на вашето дете колку време има. На пример, "Имам 5 минути да
поминам Време Лице-В-Лице, Дејвид. После тоа, морам да направам
вечера. Што сакаш да правиме сега? "
• Оваа активност треба да биде непрекината, така што ќе можете да му
посветите целосно внимание на вашето дете.
ПРАВЕТЕ ГИ ФИЗИЧКИТЕ ВЕЖБИ СЕКОЕ УТРО
• Физичката вежба може да ви помогне при стрес и болки во вашето
тело. се да вежбате секој ден наутро кога ќе се разбудите.

Она што го правите дома ја прави разликата!
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СЕСИЈА 2
КАЖЕТЕ ГО ОНА ШТО ГО ГЛЕДАТЕ
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Илустрирана Приказна 3 – Премногу Контрола...

Прашања за Илустрираната Прикзана:
• Дали таткото го следи водството на Алекс во текот на Лице-в-Лице ?
Што прави тој?
• Како се чувствува Алекс во однос на начинот на кој неговиот татко игра
со него?
• Дали мислите дека Алекс и неговиот татко ќе сакаат повторно да играат
заедно?
• Како мислите дека чувствува таткото на Алекс? Што можел да направи
поинаку?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Дозволете му на вашето дете да го преземе водството во текот на Лице-в-Лице.
Избегнувајте критикување на вашето дете кога играте.
Играјте со темпо и ниво на вашето дете .
Избегнувајте да играте натпреварувачки игри во текот на Лице-в-Лице.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКЗНА 4 – Кажи го Она Што го Гледаш…
Тука го гледаме таткото на Алекс применувајќи пристап со повеќе соработка
за Квалитетно Време со неговото дете. Тој му дозволува на Алекс да го води
низ Кажи го Она што го Гледаш, со употреба на зборови за да ги објасни
работите.

Прашања за Илустрираната Прикзана:
• Како татко му на Алекс опишува што прави тој?
• Како татко му на Алекс му помага да научи зборови?
• Како Алекс се чуствува со она што го прави татко му?
• Зошто Алекс го вклучува својот татко во неговата игра овој пат?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Кажи го Она што го Гледаш гради релација со вашето дете.
Кажи го Она што го Гледаш му помага на вашето дете да развие јазични вештини.
Кажи го Она што го Гледаш му покажува на вашето дете дека му обрнувате внимание и
дека сметате дека тоа што го прави е битно.
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КОРИСНИ СОВЕТЕ ЗА “КАЖИ ГО ОНА ШТО ГО ГЛЕДАШ”
Потсетете ги родителите на клучниот дел во Градбените елементи за "Кажи
го Она Што го Гледаш":
• "Кажи го Она Што го Гледаш" значи користење на зборови за да ги
опишете дејствата, боите, формите, броевите, големината, текстурата,
температурата, вкусовите, звуците и сè друго што се случува!
• Слушајте го она што вашето дете го кажува и гледајте.
• Преправајте се дека зборувате по телефон и опишувате некому, којшто
не гледа, што прави вашето дете.
• Зборувајте со ентузијазам кога опишуваат што прави вашето дете.
• Кажи го Она Што го Гледаш е различно во зависност од возраста на
вашето дете.
• Исто така можете да го користите Кажи го Она Што го Гледаш кога
изведувате други активности како на пример прошетка со вашето дете.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Одретете Домашни Активности за родителите да вежбаат дома:
• Поминете најмалку 5 минути дневно Време Лице-в-Лице со вашето
дете.
• Вежбајте "Кажи го Она што го гледаш" за време Време Лице-в-Лице
опишувајќи го она што вашето дете го прави.
• Вежбајте "Кажи го она што го гледаш" додека се шетате со вашето
дете барем еднаш пред следната сесија. Опишете го светот што го
гледате околу вас со колку што е можно повеќе зборови!
• Играјте ја Играта Огледало со вашето дете.
• Правете Физички Вежби секое утро кога ќе се разбудите.
Основна активност е да вежбате "Кажи го Она што го гледаш" во текот на
Време поминато Лице-в-Лице.

Она што го правите дома ја прави разликата!
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СЕСИЈА 3
РАЗГОВОР ЗА ЧУВСТВАТА
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНИ 5 – Обидувајќи се да помогне…

Прашања за Илустрираната Приказна:
• Побарајте од родителите да ги идентификуваат чувствата на
Алекс и на неговата мајка во оваа приказна.
• Дали е неопходно неговата мајка да го поправи Алекс?
• Како корекцијата на неговата мајка прави Алекс се чувствува?
• Зошто реакцијата на мајката за чувствата на Алекс не е од
помош?
• Како би можела мајката да ги поддржи повеќе емоциите на
Алекс?
• Како би можела мајка му да одговори поинаку?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Забележете кога вашето дете се обидува да помогне.
Ние сме модели на однесување на нашите деца.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 6 – Повторно обидувајќи се да помогне....

Прашања за Илустрираната Приказна:
• Што прави овој пат мајката на Алекс поинаку?
• Како го охрабрува Алекс да продолжи да бара?
• Како ги признава чувствата на Алекс?
• Како можеш да му помогнеш на твоето дете да ги забележи
своите чувства?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Секоја активност може да стане игра за вашето дете.
Поттикнете го вашето дете да продолжи да се обидува во тешки задачи.
Пофалете го вашето дете кога тој / таа има постигнато тешка задача.
Коментирањето на чувствата треба да биде специфично и поврзано со однесувањето
на вашето дете.
Споделете ги своите чувства со вашето дете.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 7 – Потврдување на чуствата…

Прашања за Илустрираната Приказна:
• Како мајката на Ема одговара на начинот на кој ги признава чувствата
на Ема?
• Дали мислите дека објаснувањето на мајката на Ема е корисно?
• Како може поинаку да комуницирате со детето во зависност од
неговата возраст?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Признајте ги чувствата на вашето дете - дури и тешките.
Спуштете се на нивото на вашето дете кога зборувате за чувства.
Користете физичка и вербална поддршка за да направите вашето дете да се
чувствува прифатено и сакано.
Во ред е исто така да се чувствуваат тешки чувства за истите прашања.
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ВОДЕЊЕ НА ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
1.Подготовка
Сега ќе изведеме активност која може да ви помогне да го
релаксирате својот ум, да се ослободите од стресот и да се поврзете
со вашето тело. Тоа е нешто што можете да го вежбате и овде и дома
- особено ноќе кога лежите во кревет пред спиење. Денес, ние ќе го
сториме тоа додека седиме во нашите столчиња.
Пронајдете удобно место за седење со стапалата рамни на подот и
рацете опуштени na вашите нозе. Назад исправени, но релаксирани.
Рамениците спуштени, а вратот издолжен со главата нежно лебдејќи
кон небото.
Ако се чувствувате удобно, затворете ги вашите очи. [Пауза]
Бидете свесни за звуците во собата. [Пауза]
Бидете свесни за тоа како вашето тело се чувствува во овој момент.
[Пауза]
Бидете свесни за тоа дека дишите. [Пауза]
Почувствувајте го секој здив кој минува низ вашиот нос или уста,
пополнувајќи ги белите дробови и стомакот, а потоа се испушта преку
носот или устата. [Пауза]
2. Изведување
Насочете се на стапалата. Забележете кои делови од стапалата го
допираат подот. Забележите ги прстите. [Пауза]
Обрнете внимание на лакот на табаните. [Пауза]
Вашите петици. [Пауза]

22

Ако не можете да ги почувствувате стапалата, тоа е во ред. Само
забележете дека ви недостига такво чувство. [Пауза]
Сега, земете подлабок здив и замислете како вашиот здив ги
исполнува вашите стапала. [Пауза]
Како што дишете, дозволете стапалата да се релаксираат. [Пауза]
Ако умот почнува да талка и да размислува за нешто, само нежно
вратете го на чувствувањето на било кој дел од телото.
[Пауза]
Ако забележите тензија во вашето тело што ви го одвлекува
вниманието или ве боли, користете го здивот за да го освестите
чувството и забележите дали постои релаксација додека вдишувате и
издишувате во тој дел од телото.
Движете се низ глуждовите, колковите, бутовите, средниот дел од
телото, долниот дел на грбот, стомакот, горниот дел од грбот, градите,
рамениците, рацете, зглобовите, вратот, лицето (вилицата, устата,
јазикот, носот,челото , главата).
Сега освестете го целото тело. [Пауза]
Замислете дека секој здив минува низ вашето тело од глава до пети и
потоа се празни од пети до глава. [Пауза]
3. Звршување
Сега обрнете внимание како се чувствувате емотивно. Обрнете
внимание на вашиот ум. [Пауза]
Забележете дали постои разлика помеѓу вашето искуство сега и пред
да ја направите Телесната Релаксација . [Пауза]
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Заблагодарете си себеси за одвоеното време за едноставно да бидете
со вашето тело и да му дозволите да се опушти. [Пауза]
Проширете ја вашата насоченост на звукот во собата. [Пауза]
Секогаш кога ќе бидете подготвени, можете да ги отворите очите.

ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ

Она што го правите дома ја прави разликата!
Одретете Домашни Активности за родителите да вежбаат дома:
• Вежбата Разговор за Чуствата со вашето дете најмалку 3 пати во денот.
• Поминете најмалку 5 минути дневно Време Лице-в-Лице со вашето дете.
• Вежбајте да станете свесни за сопствените чувства во текот на денот.
• Продолжете со Кажи го она штого гледаш со вклучување на дедето во
јазикот.
• Размислете за однесувањето што го сакате кај вашето дете. Потсетете ги
родителите да бидат што е можно попрецизни. Потсетете ги за тоа како
тие ги поставуваат своите цели за време на Сесија 1.
• Изведете Телесна Релаксација секоја ноќ и Физчка Вежба секое утро.
Основна активност е Разговор за Чуствата. Родителите исто така треба да
поминат Време Лице-в-Лице со нивните деца.
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СЕСИЈА 4
ПОФАЛУВАЊЕ И НАГРАДУВАЊЕ НА
НАШИТЕ ДЕЦА
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 8 – Начекајте ги додека се добри

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Како таткото го поттикнува Алекс да игра тивко?

•

Како конкретно го означува доброто однесување на Алекс?

•

Што може да се случи ако го игнорира Алекс?

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Обрнете внимание на однесувањето што го сакате повеќе.
Пофалете го вашето дете за доброто однесување дури и кога тоа е очекувано.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 9 – Наградување со дополнително време за игра ...
Во оваа приказна, Сара и Адам добро си играат меѓусебно......

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Како таткото го наградува доброто однесување на своите деца?

•

Кои се специфичните работи што тој им ги кажал на децата во неговата
пофалба?

•

Дали неговата награда и пофалби се ефективни? Би можел ли да биде
поспецифичен?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Едноставна награда може да биде дополнителната игра.
Наградите не мора да бидат скапи.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИАЗНА 10 – Кога можеш ова, тогаш можеш и она…
Тука учиме за тоа Кога / Тогаш како Градбен елемент кој им е од помош на
децата да научат позитивни последици или награди за доброто однесување.

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Зошто е тоа ефективна награда?

•

Какво однесување поткрепува бабата на Дејвид?

•

Што ќе се случи ако бабата си го променила мислењето откако Давид ја
расчистил масата?
ГРАДЕЊЕ БЛОКОВИ
Користете "КОГА ова, ТОГАШ тоа" да ги научите децата за придобивките
од доброто однесување.
Наградите мора да бидат нешто што дефинитивно може да си го
дозволите.
Бидете сигурни дека ќе продолжите со своите награди.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 11 – Пофалби со критики…

Прашања за илустрирана приказна:
•

Како мајката на Ема придонесува пофалбата да биде помалку ценета?

•

Како се чувствува Ема кога нејзината мајка ја критикува?

•

Како тоа ќе влијае на однесувањето на Ема во иднина?

•

Како мајка ѝ поинаку можела да побара од Ема да помогне?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Пофали и ОДИ!
Дајте пофалба без критика.
Пофалете ги децата за нивниот обид .

Пронајдете начин да избегнете тешка ситуација , за да може вашето дете да успее.
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Примери за однесувања кои родителите можат да ги употребат за да
фалат или наградат:
•

Тивко играње и споделување играчки со брат или сестра

•

Зборување убаво и со почит кон другите

•

Да се облече (со помош или сам)

•

Доаѓање дома пред зајдисонце

•

Следење на упатства и покажување на почит кон постарите

•

Да се биде пријател со другите и да се споделува.

•

Поздравување на родителите кога се враќаат дома.

•

Перење на училишната униформа и уредно закачување.

•

Подготвување наутро и легнување навреме.

•

Помагање со задолженија околу куќата или домашната работа.

•

Одржување на собата уредно со собирање на облеката / играчките од подот

•

Јадење за време на вечерата убаво и завршување на оброкот
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Начини на давање пофалби:
•

Ви благодариме за ... (за собирање на играчките, не прекинување кога зборував,
итн.)

•

Ми се допаѓа кога ќе ... (средуваш кога ќе те замолам, јадеш уредно, итн.)

•

Сте направиле добра работа од ... (облекување на чорапите, градењето на тули и
сл.)

•

Добро момче си ... (седна кога те замолив, зема бебешки марамчиња, итн.)

•

Многу сум среќен што ти ... (се забавуваше правејќи ја таа пила, правешев како
што те замолив итн.)

•

Погледнете колку добро ...

•

Јас сум навистина горда на вас за ...

•

Јас сум навистина задоволен што ...

•

Сакам да си играм со тебе

•

Тоа (што ја споделуваш твојата играчка) е многу пријателски

•

Тоа беше тешко и бевте толку трпеливи

Ве молиме забележете: Пофалбата треба да биде специфична и да се случи веднаш
кога ќе видите добро однесување. Ова ја зголемува веројатноста дека однесувањето ќе
се повтори . Запомнете да им дадете куси и директни пофалби на помалите деца.
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Примери за едноставни и БЕСПЛАТНИ награди:
•

Дополнително време за играње или Време Лице-в-Лице

•

Раскажување приказни или читање заедно

•

Прошетка до паркот, пикник или шопинг патување

•

Подгответе го омилениот оброк или десерт по вечерата

•

Гледајте омилена ТВ програма заедно

•

Играње заедно на музика и танцување

•

Посета на пријателите за играње, излегување или повикување другари за
играње

•

Ослободување од домашни работи во тек на денот

•

Играње игри на мобилен телефон на родителите

•

Сложување на сложувалка заедно
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ПРЕГЛЕД - Совети за Пофалба и Наградување на Децата
•

Дајте пофалба веднаш. Пофалбата треба да се случи веднаш кога ќе го видите
доброто однесување. Вака е поверојатно дека однесување ќе се повтори.

•

Дајте пофалби за одредена работа што ја направило вашето дете, или за
одредено однесување. Кажете им точно што е однесувањето и за што е
пофалено или наградено.

•
•

Посветете му на вашето дете внимание кога го пофалувате.
Именувајте го вашето дете кога разговарате со него. Погледнете го во очи. На
овој начин вашето дете ќе знае дека зборувате со него и му давате пофалби.

•

Насмевнете му се на вашето дете, за да знае дека ве задоволува.

•

Пофалбата може да биде вербална и физичка. Дајте му на детето прегратка.
Тоа ќе направи тој или таа да се чувствува добро себеси.

•

Фалете го вашето дете пред другите возрасни лица. Тоа ќе знае дека сте горди
на него и не се срамате да му кажете на светот.

•

Осигурајте се дека можете да продолжите со вашите награди. Чувајте ги
едноставни и реални.

•

Вашето дете мора да ја сака или да му се допаѓа наградата.

•

Не можете да одземете награда што е стекната со добро однесување поради
друго проблематично однесување .

•

Ако имате потешко несоодветно однесување кое сакате да го промените,
поделете го во мали чекори и пофалувајте го секој чекор што го прави
подобро.

•

На пример, ако вашето дете има проблем да се облече, наградувајте го за
облекувањето на чорапите, потоа за облекување на кошула итн. итн.

•

Пофали и замини! Избегнувајте критикување на вашето дете кога веќе е
пофалено.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ

Тоа што го правите дома ја прави разликата!
Основниот градбен елемент кога се даваат пофалби треба да биде специфичен,
ентузијастички и оригинален.
•

Изберете едно однесување од нормалната дневна рутина на детето за
пофалба.

•
•

Фалете го вашето дете најмалку 3 пати на ден.
Изберете едно проблематично однесување кое сакате да го промените со
користење на награда.

•

Пофалете се кога и вие правите добра работа. Вие го заслуживте тоа!

•

Пофалете некој друг во вашиот дом. Можеби дури и ќе забележите дека
вашиот партнер, семејството и пријателите почнуваат да даваат пофалби и
позитивно внимание за однесувањето кое можеби минало незабележано во
минатото.

•

Поминете најмалку 5 минути Време Лице-в-Лице со вашето дете.

•

Продолжете да го Кажувате Она Што го Гледате обвивајќи го детето со
зборови.

•

Вежбајте Разговор за Чуствата, околу емоциите на вашето дете најмалку 3
пати на ден.

•

Релаксација на телото секоја вечер пред спиење и физички вежби секое
утро кога ќе се разбудите

•

Видете се или испратете sms порака до вашиот PLH партнер еднаш во
текот на неделата.

Основна активност е да вежбате Пофалби и Награди. Родителите исто така
треба да посветат Време Лице-в-Лице со нивното дете.
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СЕСИЈА 5
ДАВАЊЕ ПОСЕБНИ, ПОЗИТИВНИ И
РЕАЛИСТИЧНИ ИНСТРУКЦИИ НА
НАШАТА ДЕЦА
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 12 – Одржување Позитивно…

Прашања за Илустрираната Приказна:
• Родителите на Ема ѝ даваат инструкции, кој е начинот на
ефективноста тука?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Инструкциите треба да бидат дадени како команди, а не прашања.
Родителите мора да бидат модели на учтиво и почитувачко однесување.
Поддржете ги упатствата на вашиот партнер или некој друг кој ја споделува
грижата за вашето дете.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 13 – Премногу Инстукции…

Прашања за Илустрирана Приказна:
• Што е погрешно во начинот на кој Бабата на Давид му дава инструкции
?
• Што треба Бабата на Давид да направи поинаку ?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Обратете му се на вашето дете со неговото / нејзиното име.
Дајте по една инстукција во исто време.
Пофалете го вашето дете откако ќе ја следи инструкцијата.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 14 – Негативни Инстукции…

Прашања за Илустрираната Приказна:
• Како се чуствува Алекс од инстукциите на татко му?
• Како се чуствува Ема од инстукциите на татко и?
• Како може таткото на децата да им даде подобри инструкции?
• Што може татко му на Алекс да направи да му помогне да научи добро
да се однесува на трпезата?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Дајте јасни инструкции кои му кажуваат на вашето дете како да се однесува.
Дајте позитивни инструкции за поддршка на доброто однесување.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 15 – Позитивни инструкции и преодни
предупредувања …

ГРАДЕБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Давањето на преодни предупредувања им помага на нашите деца да се подготват за
следната активност.
Инструкциите треба да бидат составени како команди, а не прашања.
Осигурајте се дека го имате вниманието на вашето дете кога ги давате инструкциите.
Користете го името на вашето дете и спуштете се на неговото ниво ако е можно.
Пофалете го вашето дете кога ја следи инструкцијата.
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Совети за Давање Инструкци:
•

Дајте 4 пофалби за една инструкција!

•

Користете позитивни зборови кои го опишуваат однесувањето кое сакате вашето дете
да го изведе.

•

Бидете сигурни дека вашата инструкција е конкретна и бара вашето дете да направи
само една работа во моментот. Колку помалку, толку подобро. Одлучете дали треба да
ја дадете инструкцијата. Ако не е важно, не давајте инструкции.

•

Инструкциите треба да бидат реалистични. Бидете сигурни дека вашето дете ќе може
да ја следи инструкцијата.

•

Привлечете го вниманието на детето пред да дадете инструкции. Движете се блиску до
него, кажете го неговото име и натерајте го да ве гледа пред да ја дадете
инструкцијата.

•

Откако ќе ја дадете инструкцијата, мора да го следите и да бидете сигурни дека вашето
дете го прави тоа.

•

Дајте инструкции со цврст глас и останете мирни. Вие ја имате контролата и мора да
останете смирени кога давате инструкции.

•

Однесувајте се како да очекувате детето да го направи она што го барате.

•

Дајте му инструкции на вашето дете за нешто што почнува да го прави. Детето ги
следи инструкциите без да го сфати тоа, а потоа можете да го пофалите.

•

Дајте само инструкции за кои знаете дека вашето дете ќе ги почитува. Ако дадете
инструкција која знаете дека вашето дете нема да ја послуша, тогаш се поставувате во
ситуација да потфрлите.

•

Ако е можно, дадете преодно предупредување. "За пет минути, ќе биде време да ги
спакуваш играчките и да се подготвиш за в кревет".

•

Откако детето ќе го стори она што го барате, веднаш го пофалувате, дури и ако се
однесувал лошо или бил груб додека го правел она што го баравте од него.

•

Децата сакаат да ги следат инструкциите само ако ние имаме добар однос со нив.
ПОТСЕТЕТЕ СЕ НА ТЕМЕЛИТЕ НА КУЌАТА ЗА ПОДДРШКА
ПРОДОЛЖЕТЕ ДА ИГРАТЕ И МИНУВАТЕ ВРЕМЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ!
ПРАВИТЕ ОДЛИЧНА РАБОТА!
40

ПРАВЕЊЕ ПАУЗА
Чекор 1: Подготовка
Понекогаш кога се соочуваме со стрес или нашите деца многу не
вознемируваат, треба во еден миг да застанеме, да го препознаеме
искуството и да се соземеме.
Ние ова го нарекуваме Правење Пауза.
Пронајдете удобна седечка положба, стапалата се поставени на подот,
вашите раце се одмараат во скутот. [Пауза]
Затворете ги очите ако се чувствувате пријатно. [Пауза]
Чекор 2: Постигнување свесност
Запрашајте се: "Кое е моето искуство во овој момент?" [Пауза]
Забележете кои мисли ги доживувате. Забележете дали се негативни или
позитивни. [Пауза]
Забележете како се чувствувате емотивно. Забележете дали вашите
чувства се пријатни или непријатни. [Пауза]
Забележете како се чувствува вашето тело. Забележете каква било
непријатност или напнатост. [Пауза]
Чекор 3: Постигнување внимание
Посветете внимание на вашето дишење. [Пауза]
Можеби ќе сакате да ја ставите едната рака на стомакот и да
почувствувате дека се крева и спушта со секој здив. [Пауза]
Следете го својот здив по целиот пат, забележете како влегува и како
излегува воздухот. [Пауза]
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Ако забележите дека сте почнале да размислувате нешто, ова е сосема
природно. [Пауза]
Ако забележите дека се чувствувате многу под стрес, можеби ќе сакате да
се убедите себеси, велејќи: "Во ред е. Што и да е, јас сум во ред. "[Пауза]
Потоа вратете ја вашата свест на дишењето. [Пауза]
Чекор 4: Проширување на Свесноста
Дозволете вашето внимание да се прошири на целото тело. [Пауза]
Дозволете вашето внимание да се прошири на звуците во собата. [Пауза]
Чекор 5: Рефлектирање
Земете момент за да размислите дали се чувствувате поинаку од пред да
Правите Пауза.
Кога сте подготвени, отворете ги очите. [Пауза]
Можете да Правите Пауза во секој момент во денот - особено кога се
чувствувате под стрес.
Прашајте ги родителите за повратни информации за тоа како тие го
доживеаа “Правењето Пауза" и дали имаат какви било прашања во врска
со тоа.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Тоа што го правите дома ја прави разликата!
•

Изберете 3 специфични однесувања кои ги посакувате почесто и одлучете
се за јасна и позитивна инструкција која ќе ја користите со вашите деца.

•

Намалете го бројот на инструкциите што ги давате на вашето дете. Дајте
по ЧЕТИРИ ПОФАЛБИ за СЕКОЈА ИНСТРУКЦИЈА.

•

Вежбајте Правење Пауза секогаш кога ќе се чувствувате под стрес или кога
сте лути - дури и ако земете неколку длабоки вдишувања и се поврзете со
вашите емоции, може да направи голема разлика.

•

Направете нешто забавно и грижете се за себе.

•

Поминати најмалку 5 минути Време Лице-в-Лице со вашето дете.

•

Продолжете да го Пофалите и да користите Едноставни Награди за
вашето дете, себе си и вашето семејство!

•
•

Продолжете со Кажи го она што го гледаш со јазикот на вашето дете.
Вежба Разговор за Чувствата околу емоциите на вашето дете најмалку 3
пати на ден.

•

Релаксација на телото секоја вечер пред спиење и Физички Вежби секое
утро кога ќе се разбудите.

•

Запознајте се или остварете контакт со вашиот PLH партнер еднаш во
текот на неделата.

Клучните Активности за вежбање се Давање Позитивни, Специфични и
Реалистични Инструкции за децата и да се вежба Правење Пауза кога
родителите чувствуваат стрес.
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СЕСИЈА 6
ДОМАШНИ ПРАВИЛА И РУТИНИ
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 16 – Рутини за време на оброк...

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Пофалете ги вашите деца кога ги следат домашните правила.
Бидете конзистентни со вашите домашни правила и рутини.
Правилата и рутините им даваат на вашите деца чувство на сигурност и
ги чуваат безбедни.
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ИЛУСТРАТИРАНА ПРИКАЗНА 17 - Земање лекови ...

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Ние можеме да го поддржиме здравјето на нашите децата преку
воспоставување на рутини за земање на лекови.
Препознавањето на тешкотиите им помага на децата да се чувствуваат
сакани.
Дополнителната пофалба им помага на децата да ги следат потешките
рутини.
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ИЛУСТРАТИРАНА ПРИКАЗНА 18 – Воспоставување на домашно
правило...

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Воспоставете ги правилата кога детето е мирно и тивко.
Направете ги домашните правила јасни и специфични.
Пофалбите и наградите може да му помогнат на детето полесно да ги
следи домашните правила.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 19 – Подготовка за во кревет.....
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ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Давајте ги инструкциите една по една. Нека бидат едноставни!
Бидете сигурно дека вашето дете ја следи секоја инструкција.
Пофалете го вашето дете веднаш штом ги следи вашите инструкции.
Ако детето не спие доволно, може да стане раздразливо и проблематично
следниот ден.
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ПОВТОРУВАЊЕ – СОВЕТИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РУТИНА ПРЕД
ЛЕГНУВАЊЕ
• Рутините пред легнување можат да му помогнат на вашето дете да
знае што да очекува секој ден пред да заспие.
• Треба да ги подготвите вечерата и другите работи по дома пред
легнување.
• Рутините пред легнување обично траат околу 30 минути.
• Мир и тишина пред спиење. Пред легнување вклучете го вашето дете
во смирена игра, како што е Време е за приказни.
• Запомнете ги преодните предупредувања: "За 5 минути, ќе биде време
за легнување, Маја".
• Користете кратки инструкции и пофалете го вашето дете на секој
чекор
• Потрудете се во вашиот дом да биде мирно и тивко. Телевизорот
треба да биде исклучен додека вашето дете заспива.
• Бидете извесно време со вашето дете додека заспива.
•

Испејте мила приспивна песничка или раскажете мирна приказна.
Можете дури и да зборувите и за тоа што се случило преку ден.

• Прегрнете го и бакнете го вашето дете за добра ноќ. И другите
возрасни семејни членови може да му посакаат добра ноќ.
• Ако имате повеќе од едно дете, испланирајте го времето пред
легнување така што секое дете ќе добие еднакво внимание.
• Вклучете го вашиот партнер во рутината пред легнување и менувајте
ги улогите за да може секое дете да добие позитивно внимание.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ

Нови домашни активности
• Изберете едно специфично домашно правило за да го разговарате со
вашето дете.
• Пофалете го вашето дете секогаш кога го следи правилото
• Потрудете се да имате барем еден оброк заедно како семејство во
неделата.
• Потрудете се да воспоставите редовна рутина за спиење: бањање, четкање
на заби, облекување на пижами, време за приказна и спиење.
Тековни домашни активности:
• Поминете најмалку 5 минути на ден Еден на еден со вашето дете.
• Продолжете да го намалувате бројот на инструкции што му ги давате на
вашето дете и пофалете го вашето дете, себе си и партнерот
• Направете пауза кога сте под стрес или сте лути
• Продолжете да го фалите и користете едноставни награди за вашето дете,
за вас и за вашето семејство.
• Продолжете да кажувате што гледате користејќи јазик разбирлив за детето
• Вежбајте да зборувате за чувствата за емоциите на вашето дете најмалку 3
пати дневно
• Направете нешто забавно и грижливо лично за вас.
• Секое утро направете физичка вежба и направете ги вежбите за
релаксација секоја вечер.
• Сретнете се или контактирајте го вашиот РЦЗ еднаш неделно.
Тоа што го правите дома ja прави разликата!
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СЕСИЈА 7
ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ
ОДНЕСУВАЊА
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Introducing something new…

ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 20 – Воведување на нешто ново...
Ема игра сама во дворот додека
нејзиниот татко работи во градината...

Татооо!!!

Ти благодарам што се понуди.
Ние ќе одгледуваме навистина
големи пиперки заедно!

Може ли да ти
помогнам?

Алекс, дојди и
помогни ми да
ги засадиме овие
пиперки заедно.

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Обрнете внимание! Забележете кога вашето дете ќе се однесува лошо и
пренасочете го!
Игнорирајте го негативното однесување и насочете го вашето внимание кон
позитивно алтернативно однесување.
Останете смирени и зборувајте со чист и јасен глас кога го пренасочувате
вниманието.
Пофалете го вашето дете кога е послушно.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 21 – Одвлекување на вашето дете пред да
започне негативното однесување…

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Бидете проактивни! Фатете го негативното однесување пред да започне!
Употребете специфични, позитивни и реални инструкции за да го
одвлечете вниманието на вашето дете.
Бидете ентузијастични кога го оддвлекувате вниманието на вашето дете.
Пофалете го вашето дете за следење на вашите инструкции.
Децата се добри. Однесувањата можат да бидат лоши.
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СОВЕТИ ЗА ПРЕНАСОЧУВАЊЕ:
1. Потрудете се да го пренасочите негативното однесување на детето пред
да започне!
2. Придобијте го вниманието на вашето дете: обратете му се по име,
спуштете се на негово ниво и гледајте го во очи.
3. Игнорирајте ги негативните однесувања со давање на инструкција на
вашето дете наместо тоа позитивно да се однесува.
4. Помалите деца можете и физички да ги пренасочувате кон позитивно
однесување.
5. Покажете ентузијазам. Дајте му на вашето дете позитивна инструкција да
направи нешто на ентузијастичен начин.
На пример: “Алекс, донесија ја тука топката за да можеме заедно да
играме!”
Или додека им давате позитивни инструкции на вашите деца за да ги
домашни активности на родителите за да можат да вежбаат дома.
Осигурете се дека секој од родителите идентификувал едно однесување и
да вежба да го пренасочува. пренасочувате:
На пример: “ Алекс, донеси ја топката за да можеме да играме заедно”
Или одвлечете му го вниманието на детето: “Слушај Алекс! Слушам како
доаѓа голем камион!”
6. Пофалете го вашето дете за следното позитивно однесување, наместо да
се навраќате на негативното однесување:
ДА: “Многу добар шут, Алекс!”
НЕ: “Мило ми е што не цимолеше за тоа миличко.”
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Нови домашни активности
•

Пренасочете го вашето дете кога почнува да се однесува лошо.

•

Направете кратка пауза пред да реагирате за да можете да се сетите да ги
примените позитивните инструкции и да останете смирени

•

Пофалете го вашето дете секогаш кога тоа ги следи вашите инструкции и се
однесува позитивно!

Тековни домашни активности:
•

Поминете најмалку 5 минути на ден Еден на еден со вашето дете.

•

Продолжете да бидете постојани со вашите домашни правила и рутини.

•

Обидете се да имате најмалку 1 оброк заедно како семејство во тек на неделата.

•

Обидете се да создадете редовна рутина за легнување во кревет за своето дете:
бањање, миење заби, носење на пиџами, време за приказна, и спиење

•

Продолжете да го намалите бројот на инструкции што му ги давате на своето
дете и обезбедете инструкциите да се специфични, позитивни и реални.

•

Одморете се кога сте под стрес или сте лути.

•

Продолжете да го фалите и да користите едноставни награди за вашето дете, за
вас и за вашето семејство!

•

Продолжете да кажувате што гледате користејќи јазик разбирлив за вашето дете

•

Вежбајте Зборување за чувствата во врска со чувствата на вашето дете најмалку

три пати дневно
•

Направете нешто забавно и грижете се за себе.

•

Вежбајте физички вежби секое утро и телесна релаксација секоја вечер.

• Сретнете се или контактирајте со вашиот РЦЗ партнер еднаш неделно.

Тоа што го правите дома прави разлика!
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СЕСИЈА 8
ЗАМЕНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ВИСОКО ЗАХТЕВНО
И ОДНЕСУВАЊЕ КОЕ БАРА НЕГАТИВНО
ВНИМАНИЕ НИЗ ИГРОРИРАЊЕ И ДАВАЊЕ НА
ВНИМАНИЕ ЗА ДРУГИ ОДНЕСУВАЊА
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 22 – Попуштање на проблематични
однесувања...

58

Прашања за илустрираната приказна:
§ Како би можела мајката поефективно да одговори на првото прашање
на Маја?
§ Кој би бил поефективниот одговор на мајката кога Маја би
продолжила да бара уште сок?
§ Зашто мислите дека ситуацијата излегува од контрола помеѓу Маја и
мајка и?
§ Како би можела мајката (и другите во семејството) да остане смирена
за време на тантрумот на Маја?
§ Како Маја (и Давид) учат од ова искуство?
§ Што мислите дека би се случило следниот пат кога Маја ќе побара
сок?
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 23 – Игнорирање на проблематично
однесување како семејство...
Тука можеме да видиме како родителите го игнорираат проблематичното
однесување на Маја.
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Прашања за илустрираната приказна:
§ Што беше ефективно околу тоа како мајката одговара на Маја овој
пат?
§ Како семејството работи заедно да го игнорира однесувањето на
Маја?
§ Како мајката го зацврстува доброто однесување за време на
тантрумот на Маја?
§ Како реагира мајката кога Маја престанува со однесувањето?

Составни делови
Обидете се прво да го пренасочите вниманието на детето.
Игнорирањето е групен труд. Сите во семејството треба да се вклучи.
Сетете се да ги користите стратегиите за смирување кога го
игнорирате тантрумот.
Бидете подготвени за одговорот на детето да ескалира кога ќе
започнете да го игнорирате специфичното однесување.
Кога проблематичното однесување ќе заврши, пофалете го следното
позитивно однесување веднаш.
Помогнете му на детето да биде во позитивно внимание.
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ПОВТОРУВАЊЕ – СОВЕТИ ЗА ИГНОРИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМАТИЧНО
ОДНЕСУВАЊЕ
§ Расправање, викање, прекинување, плачење, задевање или понекогаш
пцуење се однесувањата за кои може да се реагира со игнорирање.
§ За почеток може да стане полошо кога игнорирате. Детето може да
ве тестира кога прв пат ја искусува оваа реакција од вас. Бидете
трпеливи.
§ Мора да се придржувате до игнорирањето, инаку може проблемот да
се влоши.
§ Игнорирањето вклучува немање контакт со очи, немање физички
контакт, немање вербален контакт.
§ Обично е најдобро да се обидете да го пренасочите или да користите
дистракција пред да почнете со игнорирањето.
§ Идеално сите треба да се сложат да го игнорираат негативнотот
однесување. Вклучете го вашиот партнер или остатокот од
семејството. Вашето дете ќе научи што да очекува од вас ако се
придржувате.
§ Обидете се да охрабрите однесување кое е спротивно од
проблематичното однесување со користење на едноставни награди и
пофалби.
§ Игнорирањето е полесно кога сме размислиле како ќе се однесуваме
за време на игнорирањето.
§ Игнорирањето не функционира за опасни однесувања кога
безбедноста на детето или некој друг е во прашање.
§ Давајте позитивно внимание веднаш по завршувањето на
проблематичното однесување.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Нови домашни активности:
§ Вежбајте игнорирање со ЕДНО проблематично однесување со кое сте
вежбале во текот на денот.
§ Прво обидетесе еднаш да го пренасочите вниманието на вашето дете
во позитивно однесување.
§ Сетете се на стратегијата за смирување.
§ Работете само со ЕДНО проблематично однесување оваа недела.
Правете го тоа што обично го правите со другите однесувања за сега.
Инаку тоа би било премногу за детето наеднаш.
§ Вежбајте Пауза кога и да се чувствувате под стрес или лути.
Домашни активности во тек:
§ Поминете најмалку 5 минути дневно Еден-на-еден со вашето дете.
§ Придржувајте се до домашните правила.
§ Пофалете го детето кога и да го послуша правилото.
§ Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.
§ Обидете се да создадете редовно вечерна рутина за детето, како што
е миење на лице/раце, миење на заби, облекување пижами, читање
приказни, време за спиење итн.
§ Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои ги давате на
детето и осигурајте се дека инструкциите се специфични, позитивни и
реалистични.
§ Продолжете да давате Пофалби и Едноставни награди на вашето дете,
себеси и семејството!
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§ Продолжете да Кажувате што гледате и вербално ќе му споделувате
на детето.
§ Вежбајте Зборување за чувства со детето за неговите емоции најмалку
3 пати дневно.
§ Направете нешто забавно и грижливо за себе.
§ Направете ја физичката вежба наутро и телесната релаксација
навечер.
§ Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер еднаш во
неделата.

Разликата може да ја увидите само ако го испробате наученото дома!
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СЕСИЈА 9
КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ КАКО ПОДДРШКА
ЗА ПОСЛУШНОСТА
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 24 – Воведување на последици...

Прашања за илустрираната приказна:
§

Како би можела мајката на Ема да ја избегне оваа ситуација?

§

Ако Ема има потешкотии со координацијата, што би можела мајката да
направи?

§

Што би можело да се случи ако мајката не ги земеше боиците?

§

Ако Ема има 4 години, колку долго треба да и бидат одземени боиците?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Обидете се да ги избегнете последици со тоа што ќе им направите полесно
на децата да ги следат инструкции.
Јасно опишете го однесувањето и која би била последицата.
Предупредете го детето пред да ја примените последицата секогаш кога е
тоа можно.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 25 – Предупредување за последица кога детето
одбива да следи инструкција...
Илустрираната приказна покажува како родител може прво да користи
предупредување за последицата кога детето одбива да ја следи инструкцијата со
цел да се охрабри послушноста.
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Прашања за илустрираната приказна:
§

Како може бабата на Маја да го подобри начинот на кој дава инструкции?

§

Кој избор и го дава бабата на Маја кога одбива да ги прибере играчките?

§

Дали е последицата соодветна за однесувањето на Маја? Зашто?

§

Што прави бабата за да прифати дека прибирањето на играчките е тешко за
Маја?

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Следете ги сите составни делови за давање јасни и специфични
инструкции.
Овозможете избор: “Ако не го направиш тоа сега, нема да можеш да си
играш по вечерата”
Дозволете им на децата да бидат послушни од кога им е даден изборот за
последица.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 26 –

Користењето на последицата кога вашето

дете одбива да ја следи инструкцијата...
Оваа илустрирана приказна покажува како родителот може да ја користи
последицата по предупредувањето за одбивање да ги следи инструкциите.
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ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Повторете ја инструкцијата со предупредување за последицата.
Користете ги истите зборови и зборете полека и сигурно. Осигурајте се
дека детето ве слуша.
Пофалете го детето што ги следи упатствата – дури и ако детето не е
среќно со тоа.
Ако треба да се примени последица, тоа би било во случај да не се следи
инструкцијата.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 27 – Комбинирање на последици и игнорирање...
Во оваа илустрирана приказна може да видиме повозрасно дете кое одбива да
следи инструкција и доживува тантрум кога ја добива последицата. Ова е важна
приказна затоа што многу деца ќе продолжат да се противат на родителите.
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Прашања за илустрираната приказна:
§

Кој избор му го дава мајката на Давид кога тој одбива да ги раскрене
садовите?

§

Дали последицата е соодветна за однесувањето на Давид? Зашто?

§

Што прави мајката за да биде смирена додека Давид има тантрум?

§

Би требала ли мајката да му дозволи на Давид да си игра со играчките кога
е спремен за во кревет?

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Останете смирени кога детето одбива да ја следи инструкцијата.
Кога му давате на детето последица, придржувајте се кон неа.
Користете ги истите родителски вештини за справување со тантруми и
плачење со игнорирање на детето.

72

ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 28 – Последици за не следење на правила...
Оваа илустрирана приказна прикажува како родителите можат да ги користи
последиците за да им помогнат на нивните деца да учат како да ги следат
домашните правила.

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Воведете ги однапред последиците на детето и објаснете ја причината за
последицата.
Поврзете ја последицата со одреденото однесување.
Објаснете ја причината за последицата.
Во ред е да покажете разочарување ако детето е непослушно.
Бидете доследни кога давате последици.
Бидете подготвени да се придржите до последицата.
Децата не се предупредени за кршење на домашното правило.
Последицата мора веднаш да биде дадена.
Последиците не можат да ги одземаат наградите за доброто однесување.
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ПОВТОРУВАЊЕ - СОВЕТИ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ
§

Идентификувајте го однесувањето за кое ќе примените последица. Ова би
требало веќе да биде домашно правило.

§

Секогаш кога е возможно изберете последица која е поврзана со
однесувањето.

§

Бидете сигурни дека последицата ќе соодветствува со возраста на вашето
дете и дека не е премногу тешка.

§

Како што се пофалбите и наградите давани веднаш по однесувањето,
последиците исто се даваат што е можно побрзо.

§

Бидете сигурни дека можете да се придржите до последицата.

§

Секогаш кога е можно однапред кажете му на вашето дете за последицата.

§

Кога се користат последици за не следење на инструкциите:
o Кога ја давате инструкцијата, сетете се да ги користите составните
делови за давање јасни и позитивни инструкции.
o Ако инструкцијата не се следи по 5 сек, треба да биде повторена со
додавање на „ако не го направиш ова.... (последица)”.
o Сетете се да ги користите истите зборови и да зборувате смирено,
јасно и сигурно во случај детето да не обрнало внимание првиот пат.
o Ако детето одбие да ја следи инструкцијата, почекајте уште 5 сек.
o Ако детето сеуште не ја следи инструкцијата кажете: „Бидејќи не ја
послуша мојата инструкција............... (последица)”.
o Ова треба да го кажете само еднаш, со сигурен глас. Сетете се на
стратегиите за смирување.

§

Користете пријателски глас и обидете се да останете смирени кога давате
последица.

§

Сетете се дека последиците не се казни. Тие ги учат децата на одговорност
за нивните активности.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Нови домашни активности:
§

Избегнување на последици. Обидете се да избегнете користење на
последици со тоа што ќе им помогнете на децата да се однесуваат добро.

§

Последици за одбивање на следење на инструкциите:
o Бидете подготвени да користите последица кога вашето дете одбива
да ја следи инструкцијата.
o Размислете однапред за можните реални, соодветни и брзи

последици кои би можеле да се применат ако вашето дете одбие да
ги следи инструкциите.
o Пофалете го вашето дете ако тој/таа ја следи инструкцијата.
§

Последици за не следење на домашните правила:
o Разговарајте со вашето дете за ЕДНО постојано проблематично

домашно правило.
o Следете ги чекорите кои ги вежбавте во сесијата и продискутирајте ја
можната последица И награда поврзана со тоа правило.
o Бидете подготвени да се придржувате до последицата ако вашето
дете го прекршува правилото.
o Користете голем број пофалби и награди кога вашето дете го следи
правилото.
§

Продолжете да применувате игнорирање за однесување кое бара
негативно внимание и премногу барања. Можете да започнете да
игнорирате ново однесување ако она кое го избравте минатата сесија
престанало или се има намалено и само ако давате позитивно внимание

за спротивно добро однесување.
§

Поминете барем 5 минути Лице во лице со вашето дете.
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Домашни активности во тек:
§

Пренасочете го вашето дете од негативно во позитивно однесување.

§

Придржувајте се до домашните правила и засилувајте ги со пофалби и
награди.

§

Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.

§

Обидете се да воспоставите редовна рутина за одење во кревет за вашето
дете, како што е миење раце и заби, облекување пижами, време за
приказни и спиење.

§

Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои ги давате на
вашето дете и

осигурајте се дека инструкциите се специфични, позитивни

и реални.
§

Продолжете да го фалите и да применувате едноставни награди со вашето
дете, со вас и семејството!

§

Продолжете да Кажувате што гледате, на јазик разбирлив за вашето дете.

§

Вежбајте Зборување за чувствата за емоциите на детето најмалку 3 пати

дневно.
§

Правете нешто забавно и грижливо за себе.

§

Правете физичка вежба секое утро и телесна релаксација секоја ноќ.

§

Сретнете се или стапете во контакт со вашиот РДЗ партнер еднаш во тек
на неделата.

Ова е она што ќе го правите дома за да направите разлика!
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СЕСИЈА 10
СМИРУВАЊЕ НА АГРЕСИВНИ ОДНЕСУВАЊА
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 29 – Воведување на смирување...
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ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Обидете се да одбегнувате да ги дисциплинирате вашите деца делувајќи
пред негативното однесување да се случи.
Смирувањето е можност за детето да се смири од кога ќе го прекрши
домашното правило за агресивно однесување.
Потсетете го детето дека смирувањето е последица за не следење на
домашното правило, пред да му кажете дека треба да се смири.
„Правилото е... Го прекрши правилото. Смири се“.
За родителот смирувањето завршува само по пофалбата
за следното позитивно однесување.
Родителите треба да останат смирени кога им кажуваат на децата дека
треба да се смират.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 30 – Кога детето одбива да го примени
смирувањето...
Оваа илустрирана приказна покажува пример за тоа што може родителот да
направи кога детето одбива да го примени смирувањето. Ова се случува често
кога детето е пркосно, напнато или непослушно.
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ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Дадете му избор на детето: да мирува или последица.
Испланирајте ја последицата однапред и осигурајте се дека можете да се
придржите до неа.
Последиците треба да се поврзани со однесувањето.
По смирувањето, вклучете го детето во позитивно однесување и пофалете
го за тоа.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 31 – Објаснување на мирување...
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СОВЕТИ ЗА ОБЈАСНУВАЊЕ НА МИРУВАЊЕ
Користете ја горенаведената приказна за да ги идентификувате чекорите за како
да го објасните мирувањето на деца:
§

Важно е родителите да им го објаснат мирувањето на децата пред да го
практикуваат.

§

Најдете време кога детето е смирено. Ова не треба да е кога детето е
непослушно.

§

Објаснете му на детето дека има проблем со одредено домашно правило.
Кажете му на детето дека можете заедно да работите за да успее да се
справи на различен начин.

§

Објаснете како функционира мирувањето. Кажете му на детето дека
мирувањето се користи како последица за специфично домашно правило
(пр. Заборавање да се игра ненасилно со братот).

§

Разговарајте со детето каде ќе се одвива мирувањето. Обично стол или
чергиче или ќоше во собата би било доволно. Можете и заедно да
одлучите.

§

Треба да сте во истата соба со детето за време на мирувањето за да го
надгледувате, особено ако е надвор од контрола. Можете да го однесете
столот или чергичето околу домот за да е блиску.

§

Кажете му на детето колку долго ќе трае мирувањето. Не треба да е подолго
од 4 мин.

§

Кажете му на детето дека ќе му е од помош да мирува.

§

Дајте му на детето можност да вежбате заедно, за да знае што да очекува
подоцна.

§

Осигурајте го детето дека не мислите за мирувањето дека ќе биде користено
често затоа што мислите дека детето е послушно.

§

Пофалете го детето за тоа што слуша и работи напорно за да е послушно.

§

Предвидете го успехот!
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ЗЛАТНИ ПРАВИЛА НА МИРУВАЊЕ
Постојат неколку работи кои се потребни за мирувањето да функционира. Ако ги
следите инструкциите точно, ќе бидете ефективни во справувањето со
однесувањето на детето.
1. Мора да се осигурате дека го учите детето на однесувања кои се потребни
за да се избегне мирувањето.
2. На пример, давањето пофалби за детето кога следи инструкции или дели
играчки или игра пријателски со сиблинзите. На детето треба да му е
споделено во смирено време за планот на мирување и мора тоа да е
воведено како идеја од помош за решавање проблем.
3. Мирувањето мора да се случи секој пат кога детето заборава домашно
правило.
4. Кога детето мора да мирува, обидете се за зборите и делувате на смирен
начин.
5. Едноставно кажете му на детето дека го заборавило домашното правило и
мора да мирува.
6. За мирувањето нема предупредување. Само кажете ја причината и кажете
дека е време за мирување.
7. Мирувањето треба да е на конкретно место. Стол, чергиче или ќоше во
соба е соодветно. Собата на детето обично не е добро место, затоа што е
полно со интересни работи за детето.
8. Кога прв пат ќе користите мирување, особено ако детето не е послушно и
не се придржува, можете да кажете „Сети се дека мирувањето почнува во
моментот кога ќе седнеш мирно“.
9. Игнорирајте го детето за време на мирувањето. Игнорирајте и ветувања или
закани се додека периодот за мирување не завршил.
10. Кога детето е на мирување, тоа не треба да има физички, вербален или
визуелен контакт со никој. Ова значи дека што и да прави детето треба да е
игнорирано.
11. Мирувањето треба да трае 4 минути или помалку.
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12. Детето мора да е мирно најмалку 30 секунди за да може мирувањето да
заврши.
13. Родителот одлучува кога мирувањето ќе заврши. Детето не смее да го
напушти местото за мирување ако се непослушни кога времето ќе истече.
14. Ако го користите мирувањето редовно за истиот проблем неколку недели,
навратете се на чекорите за мирување затоа што може да значи дека не
функционира.
15. Практикувајте го мирувањето само со по еден проблем. САМО КОГА
ПРОБЛЕМОТ КОЈ БИЛ ПРОБЛЕМАТИЧЕН СЕ СЛУЧУВА СЕ ПОРЕТКО, ТОГАШ
МОЖЕТЕ ДА КОРИСТИТЕ МИРУВАЊЕ ЗА ДРУГО ОДНЕСУВАЊЕ.
16. Им помагаме на децата да растат со грижливо позитивно внимание! Работа
на родителот е да му помогне на детето да избегне Мирување со тоа што ќе
му дава доволно поситивно внимание и ќе поминува време Еден-на-еден со
него.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ

Разликата ќе ја увидите доколку го испробате наученото дома!
Нови домашни активности:
§

Прочитајте ги Златните правила на мирување.

§

Дискутирајте ја стратегијата за мирување со други возрасни членови од
семејството.

§

Објаснете му го мирувањето на детето и направете вежба заедно. Ако имате
повеќе од едно дете, објаснете го мирувањето на секое дете одделно.

§

Бидете подготвени да го практикувате мирувањето со вашето дете само за
ЕДНО однесување кое го имате претставено и вежбано. Обидете се да го
практикувате мирувањето конзистентно и следете ги златните правила.

§

Продолжете да се трудите да избегнувате да го дисциплинирате детето, со
тоа што ќе реагирате навреме пред да се влоши однесувањето и преку
пренасочување/ дистракција кон позитивно однесување.

§

Посветете најмалку 5 минути Еден-на-еден со вашето дете.

Домашни активности во тек:
§

Користете соодветни последици за не следење на инструкции или
прекршување на правила. Сетете се да му дадете избор на детето за да се
придржи кон инструкцијата пред да ја добие последицата.

§

Продолжете да го игнорирате специфичното однесување кое сте го избрале
како проблематично и со потреба од негативно внимание. Можете да
додадете уште едно однесување за игнорирање само ако дадете позитивно
внимание за добро однесување спротивно од проблематичното.

§

Пренасочете го детето од негативно во позитивно однесување.

§

Придржувајте се до домашните правила и зацврстувајте ги со пофалби и
награди.

§

Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.
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§

Обидете се да создадете редовно вечерна рутина за детето, како што е
миење на лице/раце, миење на заби, облекување пижами, читање приказни,
време за спиење итн.

§

Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои ги давате на детето
и осигурајте се дека инструкциите се специфични, позитивни и реалистични.

§

Продолжете да давате Пофалби и Едноставни награди на вашето дете,
себеси и семејството!

§

Продолжете да Кажувате што гледате и вербално ќе му споделувате на
детето.

§

Вежбајте Зборување за чувства со детето за неговите емоции најмалку 3
пати дневно.

§

Направете нешто забавно и грижливо за себе.

§

Направете ја физичката вежба наутро и телесната релаксација навечер.

§

Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер еднаш во неделата.
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СЕСИЈА 11
РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ ВО
СЕМЕЈСТВОТО
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 32 – Разрешување конфликти со вашето дете...
Оваа илустрирана приказна покажува како родителите може да соработуваат со
своите деца во изнаоѓањето решенија за конфликти. Тоа им дава на родителите
алтернатива за одење директно на Последици или Мирување.
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Прашања за илустрираната приказна:
§

Што прави мајката за да им помогне на децата да го решат конфликтот?

§

Што мислите дека би се случило ако мајката само им кажеше што да
прават?

§

Кои други составни делови ги приметувате во приказнава (пр. Пофалби,
користење имиња, симнување на нивото на детето)?

§

Кои мислите дека се главните чекори во решавањето проблеми со децата?

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Добиете го вниманието од децата. Симнете се на нивно ниво.
Направете Пауза со децата, дури и едно вдишување длабоко.
Помогнете му на детето да го идентификува проблемот.
Дозволете му на детето да даде решенија.
Дозволете му на детето да избере решение.
Испробајте го. Видете како функционира.
Рефлектирајте со детето дали решението функционира.
Пофалете го детето што работи заеднички на решавање на проблемот.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 33 – Реагирање негативно на дете...
Следните илустрирани приказни покажуваат како родителите можат исто да ги
вклучат децата во дискусии за проблеми со кои се соочува семејството.
Родителите често имаат потешкотии да зборуваат за сензитивни прашања заради
сиромаштија и други стресни околности.

Прашања за илустрираната приказна:
§

Како се чувствува Маја после реакцијата на бабата?

§

Зашто мислите дека бабата реагираше на овој начин?

§

Како може ова да влијае на односот на Маја со мајка и или баба и?

§

Што може бабата различно да направи?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Избегнувањето да се дискутираат тешки теми може да доведе детето да се
чувствува збунето или несакано.
Децата приметуваат многу работи кои се предизвик за семејството.
Дадете признание и прифатете ги вашите чувства и оние на детето.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 34 – Ставање на работите на место...
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ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Ставањето на работите на место ќе ја зацврсти позитивната врска помеѓу
родителот и детето.
Ставањето на работите на место може да го олесни гневот и негативните
чувства кои може да прераснат во поголеми конфликти и негативни
однесувања од страна на детето.
Планирајте однапред што можете и што ќе му кажете на детето.
Земете ја во предвид возраста на детето за што би било соодветно да
споделите.
Бидете смирени и зборете со вашето дете со смирен глас.
Признајте дека сте направиле грешка.
Игнорирајте го минатото лошо однесување на детето и фокусирајте се на
вашето.
Не треба да барате да ви простат. Само прифатете ја одговорноста за
вашите дела и како тие му влијаеле на детето.
Дадете признание за вашите чувства и оние на детето.
Понудете нешто што може да го поправи односот со вашето дете – дури и
дополнително време Еден-на-еден.
Држете се вие и вашето дете во Позитивно внимание.
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ПОВТОРУВАЊЕ – СОВЕТИ ЗА СТАВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА МЕСТО

Овие се слични со Составните делови од претходната илустрирана приказна.
1. Однапред планирајте што можете и што ќе му кажете на детето.
2. Земете ја во предвид возраста на детето и што би било соодветно да се
сподели.
3. Бидете смирени со вашето дете.
4. Признајте дека сте направиле грешка.
5. Игнорирајте го минатото лошо однесување на детето и фокусирајте се на
вашето.
6. Не треба да барате да ви простат. Само прифатете ја одговорноста за
вашите дела и како тие му влијаеле на детето.
7. Дадете признание за вашите чувства и оние на детето.
8. Понудете нешто што може да го поправи односот со вашето дете – дури и
дополнително време Еден-на-еден.
9. Држете се вие и вашето дете во Позитивно внимание.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ

Разликата ќе ја увидите доколку го испробате наученото дома!
Нови домашни активности:
§

Вклучете го детето во разрешување конфликти заедно. Обидете се да го
правите ова пред да практикувате Последици или Мирување.

§

Вежбајте Ставање на работите на место ако го изгубите трпението со детето
за нешто се случи или сте направиле нешто што може е престрого.

§

Ако детето праша за проблематична тема, обидете се да имате разговор за
тоа ако е соодветно за возраста на детето. Однапред размислете што би
сакале да кажете. Побарајте поддршка ако ви е потребна.

§

Започнете да размислувате за начини на кои би продолжиле да го
поддржувате детето и би им помогнале да учат позитивно однесување и ги
користите Составните делови од програмата.

Домашни активности во тек:
§

Поминете најмалку 5 минути Еден-на-еден со детето секој ден.

§

Користете Кажи што гледаш за да му помогнете на детето да научи зборови.

§

Давајте имиња на чувства да ги опишете вашите емоции и оние на детето.

§

Користете

пофалби

и

едноставни

награди

за

поттикнете

позитивно

однесување кое сакате вашето дете почесто да го прави.
§

Намалете го бројот на инструкции кои ги давате и осигурајте се дека
инструкциите се специфични, позитивни и реалистични.

§

Придржувајте се до домашните правила и зацврстувајте ги со пофалби и
награди.

§

Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.
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§

Обидете се да воспоставите редовна вечерна рутина за детето, како миење
на лице/ раце/ заби, облекување пижами, читање приказна, спиење итн.

§

Обидете се да не користите дисциплински мерки со тоа што ќе го
пренасочувате детето од негативно во позитивно оденсување.

§

Продолжете да игнорирате ЕДНО специфично однесување кое бара
негативно внимание. Можете да додадете однесување само ако сте го
постигнале позитивно внимание за спротивното добро однесување.

§

Користете соодветни последици за не следење инструкции или прекршување
домашни правила. Сетете се да му дадете на детето избор да ја послуша
инструкцијата пред да добие последица.

§

Користете Мирување со детето за ЕДНО однесување кое веќе му го имате
објаснето. Придржувајте се кога користите мирување и следете ги Златните
правила.

§

Сетете се на стратегиите за справување:
o Направете пауза кога сте под стрес.
o Телесна релаксација вечерта пред спиење.
o Утринска вежба кога ќе се разбудите.
o Направете нешто убаво за себе.

§

Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер еднаш неделно.
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СЕСИЈА 12
РЕФЛЕКСИЈА И ПРОДОЛЖУВАЊЕ
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ПРИКАЗНА – СУПА ОД КАМЕН

Народна приказна адаптирана од Jamie McLaren Lachman.
Еднаш си постоело едно убаво село. Луѓето во ова село биле секогаш среќни
затоа што не им требало ништо. Имале стока, овошје и зеленчук затоа што имале
плодна земја. Никогаш не знаеле за страдање.
Но, по некое време се појавила суша. Дождот престанал и нивната стока
изумирала. Времињата почнале да стануваат тешки затоа што започнал и глад во
селото. Луѓето прекинувале да разговараат помеѓу себе, затоа што сите се
фокусирале на своите проблеми.
Еден ден една стара жена дошла во селото носејќи големо црно тенџере на
главата и мала кафена ташна. Кога стигнала среде село, го ставила тенџерето на
земја и седнала до него да се одмори. Никој не ја примети жената, освен едно
мало момче кое било излезено да си игра.
Кога детето ја видело жената, ја прашало „Што правиш со тоа големо црно
тенџере?”.
„Ќе зготвам малку супа од камен!” одговорила жената. Ова го збунило момчето.
Кој има чуено за супа од камен?
Затоа што било момчето полно со прашања, тоа прашало „Може ли да ви
помогнам?”.
Старата жена многу се израдувала кога детето сакало да помогне. „Секако дека
можеш! Оди земи малку вода и собери дрва” одговорила таа.
Така, момчето собрало дрва од блиската шума. Додека жената го распалувала
оганот, детето отишло до реката да земе вода.
Додека се вратило детето, бабата веќе распалила голем оган.
Го ставила тенџерето на оганот и ја ставила водата. Тогаш ја отворила кафената
ташна и извадила светкав и тркалезен камен. Го фрлила во тенџерето и почнала
да меша, пеејќи стара песна.
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Набрзо, водата започнала да врие. Бабата ги облизала усните и му кажала на
момчето „Мммм ова ќе биде превкусна супа од камен”.
За кратко време се повеќе луѓе започнале да го забележуваат оганот и еден по
еден се собирале да видат.
„Што се случува тука?” праша еден човек. Детето одговорило „Таа готви супа од
камен!”.
Присутните се погледнале меѓу себе како да немале никогаш слушнато за такво
нешто. Супа од камен?
Вестите се рашириле брзо низ селото. Сите селани ги напуштиле домовите да ја
видат оваа стара жена и нејзината супа од камен. Како што доаѓале луѓето, бабата
продолжувала да меша.
По некое време таа запрела да меша и ја пробала супата. „Мммм, ова ќе биде
највкусната супа. Само и фали нешто.. камо да имаше кромид”.
Една жена имала неколку стари кромиди која ги зачувала. „Имам малку кромид”
таа понудила. Таа ги зела од домот, ги исецкала и ги ставила во тенџерето.
По некое време, бабата пак ја пробала супата. „Да, ова ќе е највкусната супа,
само пак и фали нешто...”
„Зеленчук!” извика некој од толпата, „имам малку спанаќ”. Друг донел неколку
стари компири. Некој друг зелка, друг лук... моркови... зачин... пиле...

(Во овој момент, можете да ги прашате родителите за сугестии што може да се
стави во супата).
Мирисот од супата се раширила низ селото и ги потсетило луѓето на старите
денови. Тие започнале да зборуваат помеѓу себе, да споделуваат приказни и
шеги. Смеа се слушнала после долго време.
На крај, бабата престанала да меша, ја пробала и споделила „Оваа супа од камен
е скоро готова и има многу. Се прашував дали некој сака да ми помогне да ја
дојадам”.
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Луѓето донеле чинии и иако имало многу луѓе, имало доволно супа за сите. Тоа
била највкусната супа од камен што ја пробале.
Кога завршиле со јадење, луѓето извадиле инстурменти и започнале да свират и
пеат до зори. Тие се заблагодариле на жената и се прибрале дома.
Кога се појавиле ѕвездите, бабата останала сама среде село. Таа го прибрала
каменот во торба и без глас тргнала да си оди од селото.
Пред да си отиде, момчето истрчало и ја прашало „Зашто си одиш?”.
„Ја завршив работата тука” одговорила жената.
„Ама ни треба некој како тебе да ни помогне” рекло момчето.
Таа посегнала во ташната и му го дала каменот на момчето. „Ги имаш сите
состојки што ти требаат за супата од камен”. Таа се испратила со него и си
отишла од селото.
Селаните никогаш повторно не ја видоа жената. Но, животот во селото се
подобрил – во добри и лоши времиња, тие не ја изгубија конекцијата што ја имаа
помеѓу себе правејќи ја супата од камен.

Крај.
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Сугестии за водење на активноста за испраќање добрина
Чекор 1: Подговотвка
Понекогаш може да се почувствуваме осамени или во потреба од дополнителна
поддршка. Може ќе биде од помош да се испратат мисли на добрина до себеси за
да ја поттикнеме во себе љубовта и поддршката која ни е потребна за еден
напорен ден.
Оваа активност ја нарекуваме Испраќање добрина.
Оваа активност ни овозможува да се приземјиме и да сме присутни (зголемувајќи
ја благосостојбата и балансот), што ни помага да се справиме со стрес, болест и
потешкотија. (Пауза)
Седнете во удобна положба, со стапалата на подот и рацете во скутот (пауза).
Затворете ги очите ако ви е удобно (пауза).
Може и да ја ставите раката на градите ако ви е удобно (пауза).
Обрнете внимание на тоа како се чувствувате во моментов (пауза).
Обрнете внимание на тоа како се чувствувате физички (пауза).
Обрнете внимание како вдишувате и издишувате (пауза).
Може и да ја ставите раката на градите ако ви е удобно (пауза).
Чекор 2: Простор за добрина
Кажете ги следниве реченици полека во себе:
Си посакувам да сум смирен (пауза).
Си посакувам да сум безбеден (пауза).
Си посакувам да сум здрав (пауза).
Си посакувам да сум среќен (пауза).
Си посакувам да сум сакан (пауза).
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Повторете полека. Дозволете време секоја реченица да се стабилизира, паузирајќи
помеѓу секоја од нив.
Можете да додадете или промените некои фрази ако сакате (пауза).
Обрнете внимание како се чувствувате сега (пауза).
Ако сакате, можете и да испратите добрина кон вашето дете, партнер, семејство и
било кој друг близок (пауза).
Кажете ги следните реченици полека во себе:
Ти посакувам да си смирен (пауза).
Ти посакувам да си безбеден (пауза).
Ти посакувам да си здрав (пауза).
Ти посакувам да си среќен (пауза).
Ти посакувам да си сакан (пауза).
Повторете полека.
Може да се вратите и да ги повторите речениците за себе (пауза).
Можете да ја правите оваа активност во било кое време кога ви е потребна.
Можете да ја правите и пред Телесна релаксација навечер (пауза).
Си посакувам да сум смирен (пауза).
Си посакувам да сум безбеден (пауза).
Си посакувам да сум здрав (пауза).
Си посакувам да сум среќен (пауза).
Си посакувам да сум сакан (пауза).
Чекор 3: Проширување свесност
Фокусирајте се на целото тело (пауза).
Фокусирајте се на звуците во собата (пауза).
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Кога ќе сте подготвени, отворете ги очите (пауза).
Чекор 4: Рефлексија
Земете момент да рефлектирате дали се чувствувате поразлично од предходно.
Можете оваа вежба да ја правите во било кој момент – особено кога сте под
стрес.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ ВО ТЕК

§ Поминете најмалку 5 минути Еден-на-еден со детето секој ден.
§ Користете Кажи што гледаш за да му помогнете на детето да научи
зборови.
§ Давајте имиња на чувства да ги опишете вашите емоции и оние на
детето.
§ Користете пофалби и едноставни награди за поттикнете позитивно
однесување кое сакате вашето дете почесто да го прави.
§ Намалете го бројот на инструкции кои ги давате и осигурајте се дека
инструкциите се специфични, позитивни и реалистични.
§ Придржувајте се до домашните правила и зацврстувајте ги со пофалби
и награди.
§ Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.
§ Обидете се да воспоставите редовна вечерна рутина за детето, како
миење на лице/ раце/ заби, облекување пижами, читање приказна,
спиење итн.
§ Обидете се да не користите дисциплински мерки со тоа што ќе го
пренасочувате детето од негативно во позитивно оденсување.
§ Продолжете да игнорирате ЕДНО специфично однесување кое бара
негативно внимание. Можете да додадете однесување само ако сте го
постигнале позитивно внимание за спротивното добро однесување.
§ Користете соодветни последици за не следење инструкции или
прекршување домашни правила. Сетете се да му дадете на детето
избор да ја послуша инструкцијата пред да добие последица.
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§ Користете Мирување со детето за ЕДНО однесување кое веќе му го
имате објаснето. Придржувајте се кога користите мирување и следете
ги Златните правила.
§ Сетете се на стратегиите за справување:
o Направете пауза кога сте под стрес.
o Телесна релаксација вечерта пред спиење.
o Утринска вежба кога ќе се разбудите.
o Направете нешто убаво за себе.
§ Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер и станете дел
од мрежата на поддршка.

Разликата ќе ја увидите доколку го
испробате наученото дома!
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Времето поминато Еден-на-еден со вашите деца е најважниот
дел од градењето на здрава и силна Куќа на поддршка.
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