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SESIUNEA 1
TIMP UNU LA UNU CU COPILUL DVS
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Poveste | Animalul Bizar (O poveste tradițională repovestită de Jamie McLaren
Lachman)
A fost odată ca niciodată…
Într-un sat nu departe de aici, trăia o mătușă care avea în grijă cei trei copii ai
surorii sale: o fată mai mare, o fetiță mică și un băiat, pe nume Alex. Viața era
foarte grea și stresantă pentru mătușă. În fiecare zi ea lucra din greu pentru a
câștiga ceva bani cât să îi poată hrăni și îmbrăca pe nepoții ei, iar în unele zile nu
găsea de lucru.
Și copiii erau greu de îngrijit, mai ales Alex care nu asculta niciodată. Alex avea un
tambur special pe care i-l dăruise tatăl său. Tot ce își dorea era să cânte la
tamburul lui. Bum-ba-bum. Bum-ba-bum.
Însă mătușa voia ca el să o ajute cu treburile gospodărești. De fiecare dată când
mătușa îi cerea să facă ceva, Alex bătea la tambur. Ea ridica vocea, “Alex! Fă
focul!” Mormăind, el se oprea din cântat, aducea lemne și apoi se întorcea la
tamburul lui. Bum-ba-bum. Ea striga la el, "Alex! Fă surcele!" El taia lemnele și se
întorcea la tamburul lui. Bum-ba-bum. Bum-ba-bum. Ea striga la el din nou,
amenințând cu o lingură de lemn, "Alex! Aprinde focul!" El făcea focul și se
întorcea la tambur. Bum-ba-bum. Bum-ba-bum.
Mătușii îi era atât de greu să aibă grijă de copii. Și Alex nu o ajuta. Tot ce iși dorea
era să aibă un pic de liniște și pace după a zi lungă de căutat un loc de muncă.
Zgomotul îi bubuia în cap. Bum- ba-bum. Bum-ba-bum.
Într-o zi mătușa i-a spus lui Alex, “Du-te pe muntele Acela înalt. În vârf, lângă
peșteră, vei găsi un pom cu fructe. Umple coșul și întoarce-te acasă de îndată.
Acum!” După ce s-a plâns foarte mult, Alex a făcut așa cum i s-a spus, luând
tamburul cu el. Când a ajuns în vârful muntelui, a văzut o peșteră mare și chiar
lângă peșteră un pom uriaș, cu crengile încărcate de cele mai frumoase și
delicioase fructe, exact așa cum îi spusese mătușa lui.
Imedicat ce Alex a început să culeagă fructele, a auzit zgomotul unui Animal Bizar
care ieșea din peștera de lângă. Era mai mare decât un elefant, cu membrele
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păroase, cu ochi mari, galbeni și cu o gură enormă. Pe măsură ce se apropia,
Alex nu știa ce să facă.
Fără să se gândească, a aruncat coșul cu fructe, a luat tamburul și a început să
cânte la el. Bum-ba-bum. Bum-ba-bum. În mod uimitor, Animalul Bizar a început
să danseze! Alex a cântat și a tot cântat, iar Animalul Bizar a dansat și a tot
dansat până a obosit. S-a întins la gura peșterii și a adormit imediat.
Alex a luat-o la fugă pe munte în jos, fără oprire până acasă. Când mătușa lui a
văzut că s-a întors cu tamburul, dar fără fructe, a fost furioasă. . “Dar mătusă!”,
gâfâind, “ era un animal bizar care a vrut să mă mănânce!” . “Nu ești bun de nimic
băiete!” i-a răspuns ea. “Sunt sătulă de lenea ta. Și acum mă și minți! JAP- l-a
lovit!”
În acea noapte sora mai mare a lui Alex s-a întors de la școală și l-a găsit pe
acesta plângând într-un colț. Când i-a povestit ce s-a întâmplat, ea i-a spus că
trebuie să încerce să facă ceea ce spune mătușa. “Ea lucrează din greu pentru
noi. Și lucrurile nu sunt ușoare. Nu a vrut să fie așa de furioasă.”
În dimineața următoare, indiferent de ce a spus Alex, mătușa a insistat ca întreaga
familie să meargă împreună să aducă fructe: mătușa, sora cea mare, Alex și sora
cea mică. Când erau pe punctul de a pleca, Alex și-a ascuns repede tamburul sub
haină, în caz că va avea nevoie de el. Ei au mers și au tot mers până au ajuns în
vârful muntelui, unde era pompul cu crengile aplecate de câte fructe avea. Chiar
când au ajuns, mătușa a văzut tamburul lui Alex.“Tu și tamburul tău!” l-a bombănit,
luându-i tamburul și agațându-l de o ramură mai înaltă, la care Alex nu putea
ajunge.
În timp ce mătușa și sora cea mare au început să culeagă fructele, Alex se uita
împrejur, temându-se de Animalul Bizar. De îndată ce fructele au fost culese, din
peștera vecină a ieșit Animalul Bizar, mormăind și mârâind. Venea din ce în ce
mai aproape. Alex încerca să ajungă la tamburul lui, dar era agățat prea sus.
Mătușa a sărit în fața copiilor pentru a îi proteja, dar Animalul Bizar și-a deschis
gura cea mare și “HAP!” a înghițit-o cu totul. Apoi a venit după sora cea mare și
“HAP!” , a înghițit-o și pe ea. Alex s-a întins cât a putul de mult, degetele sale abia
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atingeau tamburul. “HAP!” Animalul bizar a mâncat-o și pe surioara lui cea mică.
Animalul venea mai aproape de Alex. Îi putea simți respirația la călcâie. Cu o
ultimă săritură disperată, el a reușit să ia tamburul și a început să cânte.
Bum-ba-bum. Bum-ba-bum. La fel ca în ziua anterioară, Animalul Bizar a început
să danseze! Alex a cântat fără oprire. Animalul Bizar a dansat și a început să se
simtă rău, deoarece tocmai luase o cină enormă și îi era stomacul plin. Nu se
putea opri din dansat, dar îi era din ce în ce mai rău până când “Bleah!” a scuipato pe sora cea mica afară! Alex a continuat să cânte și Animalul Bizar să danseze
până “Bleah!”, a scuipat-o și pe sora cea mare. Apoi Alex s-a oprit din cântat, în
timp ce mătușa era încă în burta Animalului Bizar!
“Heiii! Alex!” spuse sora cea mare, “Nu putem trăi fără matușa noastră. Știu că
uneori poate fi enervantă, dar avem nevoie de ea. Are grijă de noi. Te rog, cântă
la tamburul tău!” Cu un oftat, Alex a început să cânte din nou la tambur. Animalul
Bizar a scuipat pentru ultima dată, “Bleah!” dând-o afară pe mătușă. Ea s-a aflat
în partea de jos a burții Animalului Ciudat și era acoperită de o mâzgă
dezgustătoare și lipcioasă, dar era în viață. Animalul Bizar n-a mai vrut să
danseze. Epuizat, s-a întins lângă pomul fructifer, ținându-se de stomac, în timp
ce familia a fugit înapoi spre casă.
A doua zi dimineața, mătușa s-a trezit pe sunetul tamburului lui Alex. Bum-babum. Bum-ba-bum. Primul său gând a fost: “ din nou acest zgomot îngrozitor îmi
zdruncină creierul!”
Însă apoi și-a amintit ce s-a întâmplat cu Animalul Bizar și a ascultat din nou parcă
având alte urechi. Pentru prima oară, ea a realizat că Alex era un toboșar bun, iar
ritmul său era chiar interesant și te prindea repede.
Ea s-a dat jos din pat și a început să danseze, luând-o în brațe pe sora cea mică.
Foarte curând, toată familia dansa prin casă, râzând și jucându-se. Când s-au
oprit din dansat, Alex a lăsat deoparte tamburul, și fără să i se ceară a mers să
aducă lemne și a aprins focul pentru ca ziua să înceapă.
Sfârșit.
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POVESTE ILUSTRATĂ 1 –Timp Unu La Unu cu copilul dvs…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Cum îi arată bunica atenție Maiei?
•

Cum se joacă bunica cu Maia fără să controleze jocul?

• Cum o face pe Maia să se simtă acest lucru?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Adresați-vă pe nume copilului atunci când vorbiți cu el/ea.
Lăudați-vă copilul atunci când acesta se comportă frumos.
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POVESTE ILUSTRATĂ 2 – Atunci când nu acordăm atenție…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Cum s-a simțit Adam atunci când mama lui l-a ignorat?
• Ce face Adam pentru a primi atenția mamei lui?
• Ce părere are mama lui Adam despre el?
• Cum ar putea mama să-i ofere atenție lui Adam?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Ascultați ce spun copiii dvs și Uitați-vă la ceea ce fac.
Vorbiți cu entuziasm atunci când descrieți ce face copilul dvs.
Timpul Unu La Unu Petrecut cu copilul dvs. este Timp Petrecut Unu La Unu !
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POVESTE ILUSTRATĂ 4 – A spune ceea ce vedeți ...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Cum descrie tatăl ceea ce face Alex?
• Cum îl ajută tatăl lui Alex pe acesta să învețe vocabularul?
• Cum îl face pe Alex să se simtă ceea ceea ce spune și face face tatăl său?
• De ce, de data aceasta, Alex îl include pe tatăl său în joc?

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Spuneți ceea ce vedeți vă construiește relația cu copilul.
Spuneți ceea ce vedeți ajută copilul să își dezvolte abilități lingvistice.
Spuneți ceea ce vedeți arată copilului că îi acordați atenție și că dvs credeți că
este important ceea ce el/ea face.
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PETRECEREA TIMPULUI UNU LA UNU CU COPILUL DVS - REZUMAT
1. Setați-vă un interval de timp pe care să-l petreceți împreună cu copilul dvs, Unu La Unu, în
fiecare zi - cel puțin 5 minute.
2. Asigurați-vă că acesta știe că vă uitați la el.
3. Lăsați lucrurile să meargă în ritmul copilului.
4. Atunci când priviți/ asistați copilul, oferiți-i cât mai puține instrucțiuni sau indicații.
5. Încercați să nu puneți întrebări, dacă acestea nu-l lasă să se concentreze
6. Ascultați ce are copilul de spus și uitați-vă la el/ea.
7. Dați numai atât ajutor cât să lăsați să fie creația copilului.
8. Faceți numai remarci pozitive și evitați-le pe cele critice.
9. În timpul sesiunii de asistare, încercați să ignorați lucrurile pe care copilul le face și nu vă sunt
pe plac.
10. Dvs. sunteți responsabil(ă) de durata timpului pe care îl petreceți împreună.
11. Atunci când vă obișnuiți să acordați atenție copilului în Timpul stability în acest sens (Timp
unu la unu), veți începe să faceți acest lucru și în alte momente.
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ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Piese de construcție: Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!

PETRECEREA TIMPULUI UNU LA UNU CU COPILUL
•

Petreceți cel puțin 5 minute pe zi împreună cu copilul dvs, unu la unu.

• Permiteți copilului dvs să aleagă ce activitate dorește să facă. Puteți să-i dați
opțiuni dacă doriți.
• Este bine să fixați o durată pentru această activitate și să îi spuneți copilului
cât timp aveți la dispoziție.
De exemplu: “Am 5 minute pe care pot să le petrec împreună cu tine, David.
După aceea, trebuie să fac supa. Ce ți-ar plăcea să faci acum?”
• Aplicați “Spuneți Ceea Ce Vedeți” în Timpul Unu la Unu, descriind ce face
copilul dvs.
• Aplicați “Spuneți Ceea Ce Vedeți” în timpul unei plimbări cu copilul dvs, cel
puțin o dată înainte de următoarea sesiune. Descrieți lumea înconjurătoare în
cât mai multe cuvinte!
• Această activitate ar trebui să fie neîntreruptă, astfel încât să îi puteți oferi
copilului întreaga dvs atenție.
FACEȚI EXERCIȚIILE FIZICE ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ
• Exercițile fizice vă pot reduce stresul și durerile. Încercați să le faceți în fiecare
dimineață.

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ ESTE PETRECEREA TIMPULUI UNU LA UNU
ÎMPREUNĂ CU COPILUL DVS!!!
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SESIUNEA 2
DISCUTAREA SENTIMENTELOR
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POVESTE ILUSTRATĂ 4 –A încerca să oferi ajutor...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Este necesar ca mama să îl corecteze pe Alex?
• Cum îl face pe Alex să se simtă modul în care este corectat de către mama lui?
• De ce reacția mamei față de sentimentele lui Alex nu este de ajutor?
• Cum ar putea mama să fie mai suportivă cu emoțiile lui Alex?
• Cum ar putea mama să răspundă diferit?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Observați atunci când copilul încearcă să ajute.
Suntem modele de comportament pentru copiii noștri.
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POVESTE ILUSTRATĂ 5 –A încerca să oferi ajutor din nou...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Ce face mama lui Alex diferit de această data?
• Cum îl încurajează pe Alex să continue căutarea?
• Cum recunoaște ea care sunt sentimentele lui Alex?
• Cum îl puteți ajuta pe copilul dvs să își conștientizeze sentimentele?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Orice activitate poate deveni un joc pentru copilul dvs.
Încurajați-vă copilul să continue să încerce atunci când se confruntă cu o sarcină dificilă.
Lăudați-vă copilul atunci când realizează o sarcină dificilă.
Orice comentarii despre sentimente ar trebui să fie specifice și legate de comportamentul copilului.
Împărtășiți-vă propriile sentimente cu copilul.
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POVESTE ILUSTRATĂ 6 – Recunoașterea sentimentelor...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum recunoaște mama sentimentele Emei prin modul în care răspunde?

• Credeți că explicația mamei este de ajutor?
• Cum ar trebui să ne modificăm explicațiile pe care le oferim copilului în funcție de
vârsta acestuia?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Recunoașteți care sunt sentimentele copilului dvs- chiar și pe cele neplăcute.
Coborâți-vă la nivelul copilului dvs atunci când vorbiți despre sentimente.
Oferiți sprijin fizic și verbal pentru a îl face pe copil să se simtă acceptat și iubit.
Este în regulă să simțiți și dvs emoții neplăcute despre aceste probleme.
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RELAXARE CORPORALĂ
1.Pregătirea
Acum vom face o activitate care vă poate ajuta să vă relaxați mintea, să vă eliberați de
stres și să vă conectați cu propriul corp. E o activitate pe care o puteți face atât aici cât
și acasă- în special când vă întindeți seara în pat înainte de somn. Astăzi, vom realiza
activitatea stând pe scaune.
Găsiți-vă o poziție confortabilă, cu tălpile așezate complet pe podea și cu mâinile
relaxate în poală. Spatele să fie drept, dar relaxat. Umerii să fie coborâți, gâtul și capul
lăsat pe spate, uitându-vă spre tavan.
Dacă vă simțiți confortabil, puteți închide ochii. [Pauză]
Fiți conștient de sunetele din sală. [Pauză]
Fiți conștient de cum se simte corpul dvs în acest moment. [Pauză]
Fiți conștient de faptul că respirați. [Pauză]
Simțiți-vă fiecare respirație cum intră pe nas sau gură, cum vă umple plămânii și
stomacul și apoi iese înapoi pe nas sau gură. [Pauză]
2. A face
Concentrați-vă asupra picioarelor dvs. Fiți atent care parte a picioarelor atinge
podeaua. Concentrați-vă pe fiecare deget. [Pauză]
Concentrați-vă pe tălpile picioarelor! [Pauză]
Călcâiele dvs. [Pauză]
Dacă nu puteți să vă simțiți picioarele, e în regulă. Doar observați că lipsește senzația.
[Pauză]
Acum respirați adânc și imaginați-vă cum respirația vă cuprinde picioarele. [Pauză]
Pe măsură ce expirați, permiteți picioarelor să se relaxeze. [Pauză]
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Dacă mintea dvs începe să hoinărească și începeți să vă gândiți la altceva, aduceți-o
ușor înapoi la senzația gambelor dvs (sau la orice parte a corpului asupra căreia ne
concentrăm acum).
[Pauză]
Dacă observați orice tensiune în corp care vă distrage sau vă produce durere, folosițivă respirația pentru a vă conștientiza senzația și observați dacă se produce o relaxare
atunci când respirația vă cuprinde acea parte a corpului.
Mutați-vă spre glezne, gambe, genunchi, coapse, șolduri, abdomen, spate inferior,
stomac, partea superioară a spatelui, piept, umeri, mâini, încheieturi, brațe, gât, față
(maxilar, gură, nas, ochi, frunte)
Acum concentrați-vă pe întregul corp. [Pauză]
Imaginați-vă că fiecare respirație vă traversează corpul de la cap spre degetele de la
picioare, și apoi se golește de la degete în spre cap. [Pauză]
3. Finalizarea
Acum concentrați-vă pe cum vă simțiți emoțional. Observați starea dvs emoțională.
[Pauză]
Fiți atent dacă există vreo diferență între experiența de acum și cea de dinainte de
Relaxarea Corporală. [Pauză]
Acordați-vă un moment pentru a vă mulțumi că v-ați făcut timp să fiți numai cu corpul
dvs și să-i permiteți să se relaxeze [Pauză]
Concentrați-vă pe sunetul din cameră. [Pauză]
Oricând sunteți pregătit, puteți deschide ochii.
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ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
• Practicați Discutarea sentimentelor cu copilul dvs de cel puțin 3 ori pe zi.
• Petreceți cel puțin 5 minute timp Unu la unu cu copilul dvs.
• De-a lungul zilei fiți atent la emoțiile resimțite.
• Continuați să Spuneți Ceea Ce Vedeți în activitățile pe care le faceți împreună cu
copilul.
• Gândiți-vă la comportamentele pe care vreți să le vedeți mai des de la copilul dvs.
• Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață și exercițiile de relaxare corporală în
fiecare seară.
Activitatea principală este cea de a practica Discutarea sentimentelor.

Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
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SESIUNEA 3
LAUDA ȘI RECOMPENSAREA COPIILOR
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POVESTE ILUSTRATĂ 7 – Prinde-i atunci când sunt buni!

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum îl încurajează tatăl pe Alex să se joace în liniște?

•

Cum anume denumește / caracterizează tatăl comportamentul bun al lui Alex?

•

Ce s-ar fi putut întâmpla dacă l-ar fi ignorat pe Alex?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Acordați atenție comportamentului căruia doriți să îi creșteți frecvența.
Lăudați copilul pentru comportamentul bun, chiar și când acesta este de așteptat.
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POVESTE ILUSTRATĂ 8 –Recompensare prin timp de joacă extra…
În această poveste, Sara și Adam se joacă frumos singuri...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum recompensează tatăl comportamentul bun al copiilor?

•

Care sunt lucrurile specifice pe care tatăl le spune copiilor atunci când îi laudă?

•

Este eficientă recompensa și lauda lui? Ar putea fi mai specific?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Recompensele simple pot consta în timp de joacă extra
Recompensele nu trebuie să fie scumpe
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Atunci când faci asta, ai să poți face cealaltă...
POVESTE ILUSTRATĂ 9 – Atunci când faci asta, ai să poți să faci cealaltă...

Aș putea să
mă uit puțin la
televizor după
cină?

După ce cureți masa, vei
putea să te uiți 30 de
minute la televizor.

Apreciez foarte mult că
ai curățat masa după ce ai
terminat de mâncat, David.

“Românii au Talent”

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

De ce este aceasta o recompensă eficientă?

•

Ce comportament recompensează bunica lui David?

•

Ce s-ar întâmpla dacă bunica s-ar răzgândi după ce David a curățat masa?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Folosiți “CÂND asta, ATUNCI cealaltă” pentru a îi învăța pe copii despre
beneficiile comportamentului bun
Recompensele trebuie să fie ceva ce puteți oferi cu siguranță
Asigurați-vă că oferiți recompensele promise
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POVESTE ILUSTRATĂ 10 –Laudă cu criticism…

Întrebări pentrPovestea Ilustrată:
•

Ce anume face mama pentru ca lauda să fie mai puțin apreciată?

•

Cum se simte Ema atunci când este criticată de mama sa?

•

Cum va afecta acest lucru comportamentul Emei pe viitor?

•

Cum ar fi putut mama să îi ceară ajutorul Emei într-un alt mod?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Lăudați și plecați!
Lăudați fără criticism!
Lăudați-vă copilul pentru că încearcă.
Găsiți modalități de a evita situațiile dificile, astfel încât copilul să poată reuși.
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EXEMPLE DE COMPORTAMENTE PE CARE PĂRINȚII LE POT LĂUDA SAU
RECOMPENSA:
•

Joaca în liniște și împărțirea jucăriilor cu un frate

•

Vorbitul frumos și respectuos cu ceilalți

•

Îmbrăcatul (cu ajutor sau de unul singur)

•

Venirea acasă înainte de apusul soarelui.

•

Urmarea instrucțiunilor și respectarea vârstnicilor

•

A fi prietenos cu alții și a împărți cu ceilalți

•

Primirea/ salutarea părinților când se întorc acasă

•

Spălarea și aranjarea uniformei școlare/ a hainelor

•

Pregătirea la timp pentru școală

•

Mersul la somn la ora propusă

•

Ajutarea la treburile gospodărești sau realizarea temelor

•

Menținerea camerei ordonate prin strângerea hainelor/ jucăriilor de pe podea

•

Mâncatul frumos în timpul cinei și terminarea mâncării din farfurie

Modalități de a lăuda:
•

Îți mulțumesc pentru... ( că ți-ai strâns jucăriile, nu m-ai întrerupt atunci când
vorbeam etc.)

•

Îmi place atunci când... ( faci ordine atunci când te rog, mănânci frumos etc, etc.)

•

Ai făcut o treabă bună... ( aranjându-ți șosetele, construind cuburile, etc.)

•

Ai fost băiat bun pentru că... (te-ai așezat atunci când ți-am cerut, ai adus
șervețelele umede, etc)

•

Sunt foarte bucuros că...(te-ai distrat construind acel puzzle, ai făcut așa cum ți-am
cerut etc.)

•

Uite cât de bine ai...

•

Sunt foarte mândru(ă) de tine pentru că...

•

Sunt foarte mulțumit(ă) că tu...

•

Îmi place să mă joc cu tine

•

Asta (împărțirea jucăriei tale) a fost un lucru foarte prietenos din partea ta

•

Acesta a fost un lucru foarte dificil și tu ai fost foarte răbdător

Memento: Lauda ar trebui să fie specifică și oferită imediat după ce observați
comportamentul bun. Acest lucru face mai probabilă repetarea acelui comportament.
Amintiți-vă să oferiți laude scurte și directe copiilor mai mici.
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Exemple de recompense simple și care sunt gratis:
•

Timp suplimentar de joacă sau Timp Unu La Unu

•

Să spuneți o poveste sau să o citiți împreună

•

Să faceți o plimbare în parc, un picnic sau să mergeți la cumpărături

•

Să pregăți mâncarea preferată a copilului sau un desert după cină

•

Să vă uitați împreună la un program TV preferat

•

Să cântați și să dansați împreună

•

Să meargă în vizită la prieteni pentru a se juca, sau să îi invite pe aceștia la el/ea

•

Să aibă o zi liberă de la treburile casnice

•

Să se joace jocuri pe telefonul dvs

•

Să faceți un puzzle împreună
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SUGESTII PENTRU LĂUDAREA ȘI RECOMPENSAREA COPIILOR
•

Oferiți lauda imediat. Lauda ar trebui să apară imediat după ce vedem
comportamentul pozitiv. Acest lucru face mai probabilă apariția sa din nou.

•

Oferiți lauda pentru un lucru specific pe care copilul dvs l-a făcut sau pentru un mod
specific în care copilul s-a comportat. Spuneți-I copilului exact care este
comportamentul pentru care este lăudat sau recompensat.

•

Oferiți-i copilului întreaga dvs atenție atunci când îl lăudați.

•

Adresați-vă pe nume copilului atunci când vorbiți cu el. Uitați-vă în ochii săi. În felul
acesta, copilul va ști că vorbiți cu el și că pe el îl lăudați.

•

Zâmbiți la copilul dvs, astfel încât acesta să știe că v-a mulțumit.

•

Lauda poate fi verbală și fizică. Dați-i copilului dvs o îmbrățișare. Îl/o va face să se
simtă bine cu el însuși/însăși.

•

Lăudați-vă copilul în fața altor adulți. În felul acesta va ști că sunteți mândru(ă) de
el/ea și că nu vă e rușine să spuneți lumii acest lucru.

•

Asigurați-vă că puteți să oferiți recompensele promise. Păstrați-le simple și realiste.

•

Recompensa trebuie să fie un lucru care copilului îi place sau pe care și-l dorește.

•

Nu puteți să renunțați la a da o recompensă care a fost câștigată pentru un
comportament pozitiv din cauza unei alte probleme de comportament apărută
ulterior.

•

Dacă aveți un comportament complex pe care vreți să îl schimbați, spargeți-l în pași
mai mici și lăudați după fiecare pas făcut.

•

De exemplu, dacă copilul dvs are probleme să se îmbrace, recompensați-l pentru că
și-a pus șosetele, apoi pentru că și-a luat cămașa etc.

•

Lăudați și plecați! Evitați criticarea copilului atunci când îl lăudați.
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ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Principala piatră de construcție este să fiți specific, entuziast și autentic atunci când
lăudați.
•

Alegeți un comportament din rutina copilului pe care să-l lăudați.

•

Lăudați-vă copilul de cel puțin 3 ori pe zi.

•

Alegeți un comportament dificil pe care doriți să îl schimbați utilizând o
recompensă.

•
•

Lăudați-vă și pe dvs înșivă atunci când faceți o treabă bună. Meritați!
Lăudați pe altcineva din casă. S-ar putea să observați că partenerul, familia sau
prietenii vor începe să laude și să ofere atenție pozitivă pentru comportamente
neobservate în trecut, dacă văd că îi lăudați.

•

Petreceți cel puțin 5 minute Timp Unu La Unu cu copilul dvs.

•

Continuați să Spuneți Ceea Ce Vedeți, ajutând copilul să își dezvolte vocabularul..

•

Practicați Discutarea sentimentelor (despre emoțiile copilului dvs) de cel puțin 3
ori pe zi.

•

Relaxare corporală în fiecare seară înainte de somn și Exerciții Fizice în fiecare
dimineață.

•

Întâlniți-vă sau luați legătura cu Partenerul dvs PLH o dată pe parcursul acestei
săptămâni.

Activitatea principal este practicarea Laudei și a Recompenselor. De asemenea, nu uitați să con
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SESIUNEA 4
OFERIREA DE INSTRUCȚIUNI SPECIFICE,
POZITIVE ȘI REALISTE COPIILOR,
REDIRECȚIONAREA COMPORTAMENTELOR
NEGATIVE,

&
REGULILE ȘI RUTINELE CASEI
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POVESTE ILUSTRATĂ 11 – Păstrează lucrurile pozitive…

Întrebare pentru Povestea Ilustrată:
• Ce este eficient la modul în care părinții îi oferă instrucțiuni Emei?
PIETRE DE CONSTRUCȚIE
Instrucțiunile ar trebui formulate in termeni de cerințe, nu de întrebări.
Părintele trebuie să fie un model de comportament respectuos și politicos.
Susțineți instrucțiunile partenerului sau altcuiva cu care împărțiți responsabilitatea
îngrijirii copilului.
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POVESTE ILUSTRATĂ 12 – Prea multe instrucțiuni…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Ce este greșit la modul în care bunica lui David oferă instrucțiuni?
• Ce ar putea face diferit bunica lui David?
PIETRE DE CONSTRUCȚIE
Adresați-vă pe nume copilului.
Dați câte o instrucțiune o dată.
Lăudați copilul imediat după ce a urmat instrucțiunea.
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POVESTE ILUSTRATĂ 13 – INSTRUCȚIUNI NEGATIVE…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum se simte Alex după ce primește instrucțiunea din partea tatălui?

•

Cum se simte Ema după ce primește instrucțiunea din partea tatălui ?

•

Cum ar putea tatăl să dea instrucțiuni mai bune copiilor?

•

Ce ar putea face tatăl pentru a îl ajuta pe Alex să învețe să se comporte frumos la

masă?
PIETRE DE CONSTRUCȚIE
Oferiți instrucțiuni clare, care să îi spună copilului cum să se comporte
Oferiți instrucțiuni pozitive pentru a sprijini comportamentul dezirabil.
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POVESTE ILUSTRATĂ 14 –Instrucțiuni pozitive și avertismente de tranziție...

PIETRE DE CONSTRUCȚIE
Oferirea unui avertisment de tranziție ajută copiii să se pregătească pentru următoarea
activitate.
Instrucțiunile ar trebui să fie formulate ca și cerințe, nu ca întrebări.
Asigurați-vă că aveți atenția copilului atunci când formulați o instrucțiune.
Adresați-vă pe nume copilului dvs. și așezați-vă la același nivel cu acesta, dacă este posibil.
Lăudați-vă copilul când urmează instrucțiunile.
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SUGESTII PENTRU OFERIREA DE INSTRUCȚIUNI :
• Oferiți câte 4 laude pentru fiecare instrucțiune!
• Folosiți cuvinte pozitive pentru a descrie comportamentul pe care îl doriți din partea
copilului.
• Asigurați-vă că instrucțiunea este specifică și că îi cereți copilului să facă doar un lucru
o dată. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Decideți dacă e nevoie să dați instrucțiunea.
Dacă nu este suficient de importantă, mai bine nu o dați.
• Instrucțiunile trebuie să fie realiste. Asigurați-vă că instrucțiunea este una pe care copilul
ar putea să o urmeze.
• Obțineți atenția copilului înainte de a da o instrucțiune. Apropiați-vă de el, spuneți-i pe
nume, și asigurați-vă că vă privește înainte de a da instrucțiunea.
• Din momentul în care dați instrucțiunea, trebuie să o urmați și să vă asigurați că și copilul
o face.
• Dați instrucțiunile cu o voce fermă și păstrați-vă calmul. Aveți în control situația și puteți
să rămâneți calm când oferiți o instrucțiune.
• Comportați-vă ca și cum vă așteptați ca fiul/fiica dvs să facă ceea ce îi cereți.
• Dați copilului instrucțiuni să facă lucruri pe care chiar se pregătea să le facă. Astfel, va
urma instrucțiunile fără să realizeze, și apoi îl puteți lăuda pentru aceasta.
•

Dați numai instrucțiuni despre care știți că vor fi ascultate de către copil. Dacă dați o
instrucțiune pe care știți deja că nu o va asculta, atunci vă îndreptați sigur spre eșec.

• Dacă este posibil, dați un avertisment de tranziție. "În 5 minute, e timpul să îți strângi
jucăriile și să te pregătești pentru somn".
• În momentul în care copilul a făcut ceea ce i-ați cerut, lăudați-l imediat, chiar dacă s-a
purtat destul de urât sau a fost îmbufnat în timp ce a urmat instrucțiunea.
Memento: Copiii vor să ne urmeze instrucțiunile numai dacă avem o relație bună cu ei.
AMINTIȚI-VĂ DE FUNDAȚIA CASEI DE SPRIJIN!
CONTINUAȚI SĂ VĂ JUCAȚI ȘI SĂ PETRECEȚI TIMP ÎMPREUNĂ CU COPILUL DVS.!
FACEȚI O TREABĂ GROZAVĂ!
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REDIRECȚIONAREA COMPORTAMENTELOR NEGATIVE

Introducing something new…

POVESTE ILUSTRATĂ 15 – Introducerea unui lucru nou...
Ema se joacă singură în curte, în timp ce
tatăl ei muncește în grădină...

Taaati!!!

Îți mulțumesc pentru că te-ai
oferit! O să creștem împreună
niște mușcate foarte frumoase!

Alex, vino te rog să mă
ajuți să plantez aceste
mușcate.

Întrebări pentru această poveste ilustrată:
• Ce anume face tatăl lui Alex pentru a îi redirecționa atenția?
• Ce s-ar fi întâmplat dacă tatăl lui Alex i-ar spune ”Încetează să mai arunci cu pietre după
câine!”?
• Ce s-ar fi întâmplat dacă tatăl lui Alex nu l-ar fi redirecționat către o activitate
alternativă?
• Ar trebui ca tatăl lui Alex să repete cerința?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Fiți atenți! Observați când copilul este pe punctul de a se comporta rău, și redirecționați-i atenția!
Ignorați comportamentul negativ și atrageți atenția spre un comportament alternativ pozitiv.
Păstrați-vă calmul și vorbiți clar atunci când redirecționați un comportament.
Lăudați copilul atunci când este ascultător!
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POVESTE ILUSTRATĂ 16 – Distragerea atenției copilului înainte ca un comportament
negativ să aibă loc...

Întrebări pentru povestea ilustrată:
• Cum anume îi distrage bunica atenția lui David, astfel încât acesta să nu mănânce
tortul?
• Cum anume sprijină mama lui David comportamentul pozitiv al acestuia?
• În ce moment distragerea ar fi utilă în casa dumneavoastră?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Fiți proactivi! Surprindeți comportamentul negativ înainte ca acesta să se desfășoare!
Utilizați instrucțiuni pozitive, specifice și realiste pentru a îi distrage atenția copilului.
Atunci când încercați să îi distrageți copilului atenția, faceți acest lucru cu antuziasm.
Lăudați copilul atunci când respectă instrucțiunile primite.
Copiii sunt buni. Comportamentele lor pot fi însă rele.
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SUGESTII ÎN VEDEREA REDIRECȚIONĂRII COMPORTAMENTULUI:
1. Încercați să redirecționați comportamentul copilului înainte ca acesta să înceapă să
se comporte negativ.
2. Captați atenția copilului: Spuneți-i pe nume, stați la același nivel cu acesta, stabiliți
contact vizual.
3. Ignorați comportamentul negativ prin oferirea unor instrucțiuni de a se comporta
într-un mod pozitiv.
4. Pentru copiii mai mici, îi puteți redirecționa fizic înspre comportamentul pozitiv.
5. Fiți entuziasmat! Oferiți-i copilului instrucțiuni pozitive, formulate cu entuziasm,
pentru a face altceva:
Spre exemplu: ”Alex, adă mingea pentru a ne juca împreună!”
Sau utilizează distragerea: ”Alex, ascultă! Aud că se apropie un camion foarte
mare!”
6. În loc să subliniați comportamentul negativ, încercați să lăudați mai degrabă copilul
pentru comportamentul pozitiv:
Corect: ”Ce frumos ai aruncat, Alex!”
Greșit: ”Mă bucur că nu te-ai plâns ca să primești acadeaua aceea.”
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REGULILE ȘI RUTINELE CASEI
POVESTE ILUSTRATĂ 17 - Rutine în timpul mesei...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• De ce ar fi important să aveți un program regulat al meselor pentru copilul dvs? Și de
ce ar fi important să luați o masă în familie cel puțin o dată pe săptămână?
• Cum le aduce tatăl aminte copiilor de rutina cinei într-un mod pozitiv?
• Cum ajută folosirea unui avertisment de tranziție la pregătirea copiilor pentru cină?
• Ce alte rutine ar putea fi utile pentru copii și familie?
• Ce momente din zi sunt provocatoare pentru dvs și copilul dvs (mersul la somn, orele
de masă, pregătirea pentru școală)?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Lăudați copiii atunci când urmează regulile casei.
Fiți consistent cu rutinele și regulile casei
Regulile și rutinele le oferă copiilor un sentiment de securitate și îi protejează.
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POVESTE ILUSTRATĂ 18 - Luarea medicamentelor...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

De ce este important pentru copii să își ia medicamentele în mod regulat?

• Cum o sprijină bunica pe Maia (reamintire, recunoașterea emoțiilor, laudă etc)?
• Ce alte rutine ar putea reprezenta provocări pentru copii?

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Putem sprijini sănătatea copiilor având rutine pentru mersul la somn.
A recunoaște că e dificil îi ajută pe copii să se simtă iubiți și sprijiniți.
Lauda suplimentară contribuie la creșterea dorinței copiilor de a urma rutine mai
dificile.
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POVESTE ILUSTRATĂ 19 – Stabilirea unei reguli a casei...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Cum îi comunică mama regula casei lui David?
• Cum ar putea vorbi mama cu David pentru a se asigura că el ascultă cu adevărat?
• Regula este relaționată cu un comportament specific?
• Ce face mama pentru a îl încuraja pe David atunci când acesta urmează regula casei?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Stabiliți reguli atunci când copilul dvs este liniștit și tăcut.
Faceți regula cât mai clară și specifică.
Lauda și recompensele vă pot ajuta să încurajați copilul în urmarea regulii.
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POVESTE ILUSTRATĂ 20 – Pregătirea pentru somn...

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Oferiți câte o instrucțiune o dată! Mențineți instrucțiunile simple!
Asigurați-vă că fiecare instrucțiune este urmată de către copilul dvs.
Lăudați copilul imediat după ce a urmat instrucțiunea dată.
Somnul insuficient îl poate face pe copil dificil sau irascibil în ziua următoare.
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SUGESTII PENTRU STABILIREA UNEI RUTINE DE SOMN
• Ritualurile de culcare îl pot ajuta pe copil să știe la ce să se aștepte în fiecare zi înainte
de a merge la somn.
• Cina și alte treburi casnice trebuie să fie gata înainte de timpul de culcare.
• Rutinele de somn durează în mod normal 30 de minute.
• Timp de liniștire înainte de culcare. Implicați copilul într-o activitate liniștită înainte
de somn, precum Timp pentru Poveste.
• Amintiți-vă de Avertismentele de Tranziție: “În 5 minute se face timpul de culcare,
Maia.”
• Folosiți instrucțiuni scurte și lăudați copilul la fiecare pas.
• Păstrați liniștea în casă. Televizorul ar trebui dat încet sau oprit în timp ce adoarme
copilul.
• Petreceți timp cu copilul dvs în timp ce acesta adoarme.
• Cântați un cântec de leagăn sau spuneți o poveste liniștită. Puteți chiar să revizuiți
lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul zilei.
• Dați-i copilului o îmbrățișare și un pupic de noapte bună. Ceilalți adulți din familie îi
pot, de asemenea, ura copilului noapte bună.
• Dacă aveți mai mult de un copil, aranjați orele de culcare astfel încât fiecare să aibă o
parte egală de atenție.
• Implicați-vă partenerul în rutinele de somn și schimbați rolurile astfel încât fiecare
copil să primească atenție pozitivă.
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LUAREA UNEI PAUZE1
Uneori, atunci când ne simțim stresați sau copiii noștri ne enervează foarte tare, avem
nevoie de un moment în care să spunem stop, să conștientizăm starea noastră, și să ne
calmăm.
Numim aceasta Luarea unei pauze.
Găsiți o poziție confortabilă de stat, tălpile să fie lipite de podea și mâinile în poală. [Pauză]
Închideți ochii dacă vă simțiți confortabil. [Pauză]
Pas 2: Conștientizarea
Întrebați-vă pe voi înșivă: Ce trăiesc în acest moment/ care e experiența mea din acest
moment? [Pauză]
Observați-vă gândurile pe care le aveți. Observați dacă acestea sunt negative sau pozitive.
[Pauză]
Observați cum vă simțiți la nivel emoțional. Observați dacă sentimentele sunt plăcute sau
neplăcute. [Pauză]
Observați cum vă simțiți corpul. Observați orice disconfort sau tensiune. [Pauză]
Pas 3: Concentrarea Atenției
Concentrați-vă asupra respirației dvs. [Pauză]
Puteți pune una din mâini pe stomac și să simțiți cum se extinde stomacul cu fiecare
inspirație, și cum împingem stomacul înapoi cu fiecare expirație. [Pauză]
Urmăriți-vă respirația pe tot acest traseu, observați cum face o pauză și cum iese afară
[Pauză]
Dacă observați că ați început să vă gândiți la altceva, acest lucru e complet firesc. [Pauză]
Dacă observați că vă simțiți foarte stresat, puteți să vă liniștiți spunând ”Este în regulă.
Orice ar fi, sunt bine.” [Pauză]

1

Taking a Pause is an adaptation from Mindfulness Based Stress Reduction’s Breathing Space. Williams, Teasdale,
Segal, & Kabat-Zinn (2000).
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Apoi, concentrați-vă din nou la propria respirație. [Pauză]
Pas 4: Extinderea Conștientizării
Permiteți atenției dvs să să se extindă la întreg corpul. [Pauză]
Permiteți atenției să se extindă la sunetele din cameră. [Pauză]
Pas 5: Reflectarea
Acordați-vă un moment pentru a reflecta dacă vă simțiți în vreun fel diferit față de dinainte
de Luarea unei pause.
Atunci când sunteți gata, deschideți ochii. [Pauză]
Puteți Lua o Pauză în orice moment al zilei- mai ales atunci când vă simțiți stresat.
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ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Noi Activități pentru Acasă
• Utilizarea unui limbaj pozitiv, specific și realist atunci când se oferă instrucțiuni.
• Lăudați-vă copilul de câte ori urmează instrucțiunile primite din partea dvs și atunci
când se comportă pozitiv!
• Redirecționați copilul atunci când acesta începe să se comporte negativ.
• Alegeți o regulă specifică a casei pe care să o discutați cu copilul dvs.
•

Lăudați-vă copilul ori de câte ori acesta urmează regula!

• Încercați să luați cel puțin o masă împreună în familie pe parcursul săptămânii.
• Încercați să creați o rutină zilnică de culcare pentru copilul dvs: spălat pe corp și dinți,
îmbrăcatul în pijamale, timpul de poveste și somn.
• Luați o pauză scurtă înainte de a reacționa, astfel încât să vă reamintiți de utilizarea
instrucțiunilor pozitive și importanța păstrării calmului.
Activități pentru acasă în desfășurare:
• Continuați să petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul dvs
• Continuați în a utiliza laude și recompense simple atât cu copilul, însă și cu dvs și restul
membrilor familiei dvs!
• Continuați să Spuneți ceea ce vedeți, învăluindu-l pe copilul dvs în cuvinte.
• Exersați Comunicarea Sentimentelor în legătură cu emoțiile trăite de către copilul dvs,
cel puțin de 3 ori / zi.
• Faceți ceva amuzant și drăguț pentru dumneavoastră.
• Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață, și exercițiile de relaxare corporală în
fiecare seară.
• Întâlniți-vă sau contactați-vă partenerul PLH o dată pe parcursul săptămânii

CEEA CE FACEȚI ACASĂ ESTE CEEA CE FACE O DIFERENȚĂ!
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SESIUNEA 5
GESTIONAREA COMPORTAMENTELOR
DIFICILE: IGNORAREA ȘI OFERIREA
CONSECINȚELOR
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A ceda comportamentului de revendicare...

POVESTE ILUSTRATĂ 22 – Cedarea în fața comportamentului de revendicare
Mai vreau un Regula este că, în timpul mesei, primești
pahar de apă cu un singur pahar de apă cu gheață. Ai primit
gheață.
suficient.

Nu e corect!
Îmi trebuie!
Waaaa!

Îmi pare rău, dar nu mai poți primi,
și cu asta basta.

Dar MAI
VREAU! Dă-mi!

Nu te mai plânge!
Ți-am spus deja că nu!

Dă-i paharul acela de apă cu
gheață. Va tăcea din gură.
Ok, fie, dar doar de
data asta.
Waaaaaaaa!

Waaaaaaaa!
WAAAAAA!

Ziua următoare...
Mereu primește
ceea ce vrea.

Nu începe, te
rog!

Mai vreau un
pahar de apă
cu gheață.

Regula este că, în timpul mesei, primești
un singur pahar de apă cu gheață. Ai primit
suficient.
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Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum ar fi putut mama să răspundă la prima întrebare a Maiei într-un mod mai
eficient?

•

Care ar fi fost un răspuns mai eficient din partea mamei atunci când Maia a
continuat să ceară apă cu gheață?

•

De ce credeți că situația dintre Maia și mama sa a ieșit de sub control?

•

Cum ar fi putut mama și restul familiei să își mențină calmul în timpul crizei de
tantrum a Maiei?

•

Ce au învățat Maia și David din această experiență?

•

Ce credeți că se va întâmpla data viitoare când Maia cere mai multă apă cu gheață?

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Oferiți atenție copilului care se comportă frumos, și nu celui care se comportă urât.
Ignorarea este un efort colectiv. Încercați să implicați fiecare membru al familiei.
Amintiți-vă că totul începe de la dumneavoastră!
Atunci când comportamentul negativ încetează, oferiți de îndată atenție pozitivă prin laude.
Ajutați-vă copilul să trăiască sub Razele Atenției Pozitive!
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POVESTE ILUSTRATĂ 23- Ignorarea comportamentului de revendicare în cadrul
familiei...
În continuare, observăm cum părinții ignoră comportamentul de revendicare al Maiei,

Ignorarea comportamentului de revendicare în familie...

precum și criza ulterioară de tantrum.
Mai vreau
apă cu
gheață.

Regula este că, la masă, avem voie
un singur pahar de apă rece. Vino și
ajută-mă să aduc desertul.

Dar MAI
VREAU! Dămi!

David, te rog să îmi dai
cartofii de pe masă. Așa...ia o gură adâncă de aer.

Waaaaaaaa!
Waaaaaaaa!
WAAAAAA!

David, ce liniștit mănânci tu.

David, mă bucur să văd că
ajuți prin casă.

WAAAAAA!
WAAAAAA!
WAAAAAA!

Ok.

Este bine să văd că stai
liniștită, Maia. Uite,
mănâncă niște budincă cu
noi.

Phew!
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Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Ce anume din răspunsul mamei a fost eficient?

•

Cum lucrează familia împreună pentru a o ignora pe Maia?

•

Cum îi întărește mama comportamentul pozitiv al Maiei în timpul crizei de
tantrum?

•

Cum răspunde mama atunci când Maia încetează criza de tantrum?

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Înainte de toate, încercați să redirecționați atenția copilului.
Ignorarea este un efort colectiv. Fiecare membru al familiei trebuie să participe.
Amintiți-vă să recurgeți la strategiile de liniștire atunci când ignorați o criză de
tantrum.
Pregătiți-vă pentru ca răspunsul copilului să se agraveze atunci când începeți
să ignorați un comportament de revendicare specific.
Atunci când comportamentul negativ încetează, LĂUDAȚI comportamentul
pozitiv de îndată.
Ajutați-vă copilul să trăiască sub Razele Atenției Pozitive!
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TRECERE ÎN REVISTĂ – SFATURI PENTRU A IGNORA COMPORTAMENTELE
NEGATIVE DE CĂUTARE A ATENȚIEI ȘI COMPORTAMENTELE DE REVENDICARE
•

Cearta, țipatul, văitatul, tacasările, și uneori chiar înjuratul sunt comportamente
care pot răspunde ignorării.

•

Când începeți să ignorați, lucrurile se pot înrăutăți. Copilul dvs va încerca probabil
să vă testeze atunci când începeți să utilizați acest nou răspuns în legătură cu
comportamentul său. Aveți răbdare!

•

Ignorarea trebuie făcută în mod consistent, ori problema poate deveni mai gravă.

•

A ignora înseamnă a nu avea contact vizual, contact fizic, contact verbal.

•

Înainte de a ignora, este de regulă indicat să încercați să utilizați distragerea sau
redirecționarea.

•

În mod ideal, toți membrii casei ar trebui să cadă de acord cu privire la utilizarea
ignorării. Implicați-l pe partenerul dvs și pe restul familiei! Chiar dacă aceștia nu se
implică, copilul va învăța la ce să se aștepte de la dvs dacă sunteți consistentă.

•

Încercați să încurajați comportamentul opus celui problematic prin utilizarea
recompenselor.

•

Ignorarea este mai ușor de aplicat dacă ați decis exact cum vă veți comporta în
timpul acesteia.

•

Ignorarea nu funcționează pentru comportamentele periculoase, atunci când
siguranța copilului sau a altei persoane este amenințată.

•

Oferiți atenție pozitivă de îndată ce comportamentul problematic încetează!
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Memento: Dacă observați că ignorați în permanență un comportament
problematic care persistă, 4 lucruri sunt importante de revizuit:
1. Copilul nu primește suficientă atenție pozitivă.
2. Comportamentul copilului nu este ignorat în mod consistent.
3. Comportamentul nu este întărit de atenție, ci probabil există o altă întărire
pentru acesta.
4. Copilul nu are/nu poate realiza comportamentul alternativ.
Amintiți-vă că fundația Casei de Sprijin este cea mai importantă!
Notă: Amintiți-vă că ignorarea nu se încheie decât în momentul în care lăudați
următorul comportament pozitiv al copilului!
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Poveste ilustrată – Utilizarea unei consecințe atunci când copilul refuză să urmeze
instrucțiuni...
Următoarea poveste arată modul în care un părinte poate utiliza consecințele atunci
când copilul continuă să refuze urmarea instrucțiunilor
5 minute mai târziu...
Te joci așa de frumos,
Maia. În 5 minute
va trebui să strângi
jucăriile.

Este timpul să strângi
jucăriile, Maia.

Nu!

Fie vei strânge jucăriile
acum, fie nu vei avea voie să
te joci cu ele după masă.

Pentru că nu ai ascultat,
Maia, nu te vei mai juca
cu jucăriile după masă.

Acum vino să
te speli pe
mâini.

Nu! Nu vreau!

Îți mulțumesc că
te-ai spălat pe
mâini, Maia.
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Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

Cum putea bunica să ofere instrucțiuni într-un mod care să fie mai eficient?

•

Care sunt alegerile pe care bunica le oferă în momentul în care Maia refuză să strângă
jucăriile?

•

Este consecința un potrivită, raportat la comportamentul Maiei? De ce?

•

De ce este important ca bunica să aplice consecința?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Repetați instrucțiunile, de data aceasta însoțite de alegerea de a se conforma
sau de a primi o consecință.
Spuneți aceleași cuvinte, vorbind lent și ferm. Asigurați-vă că copilul este
atent.
Lăudați copilul pentru urmarea instrucțiunilor – chiar dacă el nu este mulțumit
de acest lucru.
Dacă trebuie să aplicați consecința, aceasta este în locul urmării instrucțiunilor.
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POVESTE ILUSTRATĂ - Combinarea Consecințelor cu Ignorarea...
David, te rog să îți strângi
farfuria după ce termini de
mâncat.

Dar nu e corect!
Maia nu trebuie
să strângă după
ce mănâncă, și ea
e fată!

Maia, este timpul să te
pregătești de culcare.
Vino cu mine.

David, fie strângi vasele acum,
fie nu vei avea voie să te joci cu
jucăriile tale în seara aceasta.

Nu vreau să strâng
farfuriile! Vreau să
mă joc cu mașinuța
nouă.

Dar nu este
corect!

Regula este că trebuie să
strângi după ce mănânci,
iar apoi te poți juca cu
jucăriile tale.

Pentru că nu ai ascultat, nu te
vei mai juca în seara aceasta. Te
rog să te pregătești de culcare.

Mă bucur să văd că te-ai pregătit
pentru somn de unul singur!
Dar nu e
corect.

Acum mă
pot juca cu
mașinuța?

Waaah!

Te vei putea juca
mâine. Acum este
ora de culcare.
Haide, dragul
meu, am să îți
spun povestea ta
preferată.
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Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

Care este alegerea pe care mama i-o oferă lui David atunci când acesta refuză
să strângă vasele?

•

Este consecința una potrivită în raport cu comportamentul lui David? De ce?

•

Ce face mama pentru a își menține calmul atunci când David manifestă o criză
de tantrum?

•

Ar trebui ca mama să îi permită lui David să se joace cu jucăriile după ce este
pregătit de culcare?

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Păstrați-vă calmul atunci când copilul refuză să urmeze o instrucțiune.
Atunci când îi oferiți copilului o consecință, trebuie să o duceți până la capăt.
Utilizați aceleași abilități pentru a gestiona văitatul și crizele de tantrum, prin
ignorarea copilului.
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Trecere în revistă – utilizarea consecințelor în vederea încurajării respectării
instrucțiunilor
1. Atunci când formulați instrucțiuni, amintiți-vă că acestea trebuie să fie clare și
pozitive!
2. Dacă instrucțiunea nu este urmată în timpul alocat, aceasta ar trebui repetată
adăugând ”dacă nu faci acest lucru acum, _______ (consecință)”.
3. Amintițivă ca, în cazul în care copilul nu v-a alocat atenție la prima încercare, să
continuați să utilizați aceleași cuvinte, vorbin clar și cu fermitate.
4. În situația în care copilul refuze să urmeze instrucțiunea, așteptați 5 secunde.
5. Dacă, în continuare copilul refuză să urmeze instrucțiunea, continuați prin a spune:
”din moment ce nu nu ai urmat instrucțiunea, ___________(consecință).”
6. Acest lucru trebuie spus o singură dată, pe un ton ferm, însă fără a ridica tonul.
Amintiți-vă de strategiile de liniștire pe care le dețineți.
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POVESTE ILUSTRATĂ - Consecințe pentru nerespectarea regulilor...
Următoarea poveste ilustrează modul în care părinții pot utiliza consecințele pentru a îi
învăța pe copii să respecte regulile casei. Părinții pot introduce consecințe pentru
nerespectarea unei reguli și înainte ca nerespectarea să aibă loc.

Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

De ce este consecința mamei una eficientă și realistă?

•

De ce ar fi problematic să îi spună lui David că nu se va mai putea juca cu
prietenii săi pentru restul acestui an?

•

Ce anume ar învăța David dacă mama sa nu ar duce până la capăt consecința?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Introduceți consecințele din timp, și oferiți un motiv pentru fiecare consecință.
Conectați consecințele de comportamente specifice.
Oferiți o justificare pentru consecință.
Este în regulă să fiți dezamăgită atunci când copilul se comportă problematic.
Fiți consistentă atunci când aplicați consecințe.
Fiți pregătită să duceți consecința până la capăt.
Copiii nu primesc alegerea de a se conforma în situația în care uită o regulă a casei.
Consecința trebuie aplicată de îndată.
Consecințele nu pot îndepărta recompensele primite pentru un comportament
dezirabil.
Exemple de consecințe:
•

Dacă întârzii la cină, mâncarea ta se va răci.

•

După ce mânănci, vei putea primi desertul.

•

Dacă vei continua să împrăștii apă peste tot în jur, timpul pentru baie se va încheia.

•

Dacă îți rupi jucăria, nu vei mai avea cu ce să te joci.

•

Dacă nu poți să te joci în apropierea casei, unde să te pot vedea, atunci va trebui
să vii în casă.

•

Dacă nu închizi televizorul acum, atunci nu te vei mai uita la televizor mâine.

•

Dacă nu vii direct acasă de la școală, atunci mâine nu te vei putea juca după ore
cu prietenii tăi.

•

Dacă nu îți aranjezi jucăriile acum, atunci nu te vei putea juca mâine cu ele.

•

Dacă nu cobori din pat să te îmbraci, atunci mâine te vei trezi mai devreme.

60

TRECERE ÎN REVISTĂ – SUGESTII PENTRU UTILIZAREA CONSECINȚELOR

• Identificați un comportament căruia să i se atașeze o consecință. Acesta ar
trebui să fie deja o regulă a casei.

• Atunci când este posibil, utilizați o consecință relaționată cu comportamentul.
• Asigurați-vă că acea consecință va funcționa cu copilul dvs, și că aceasta nu
este una prea severă.

• La fel cum laudele și recompensele urmează imediat comportamentului, la fel
și consecințele ar trebui aplicate de îndată.

• Asigurați-vă că puteți duce până la capăt aplicarea consecinței.
• Atunci când acest lucru este posibil, informați-l pe copil dinainte cu privire la
existența acestei consecințe.

• Îi puteți oferi copilului alegerea de a urma instrucțiunea, în situații mai dificile.
• Utilizați o voce prietenoasă și încercați să vă păstrați calmul atunci când aplicați
o consecință.

• Amintiți-vă faptul că o consecință nu este echivalentul unei pedepse. Acestea
îi învață pe copii să își asume responsabilitatea pentru faptele lor.
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ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
•

Petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu.

•

Utilizați ignorarea pentru comportamentul exersat azi.

•

Fiți pregătit să utilizați consecințe pentru încălcarea regulilor sau nerespectarea
instrucțiunilor.
a. Gândiți-vă înainte la posibile consecințe realiste, potrivite și imediate pe
care le-ați putea aplica în cazul nerespectării unei instrucțiuni.
b. Amintiți-vă să îi oferiți copilului alegerea de a se conforma înainte de
aplicarea consecinței.
c. Lăudați copilul dacă acesta urmează instrucțiuni.

•

Redirecționați copilul dinspre un comportament negativ înspre unul pozitiv,
înainte de a utiliza Ignorarea sau Consecințele.

•

Luați o pauză oricând simțiți că acest lucru v-ar ajuta.

Activități pentru acasă în desfășurare:
•

Încercați să aveți cel puțin o masă împreună ca familie

•

Continuați să mențineți o rutină în programul de somn al copilului.

•

Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți copilului, și
asigurați-vă că aceste instrucțiuni sunt specifice, pozitive și realiste.

•

Continuați în a utiliza laude și recompense simple atât cu copilul, însă și cu dvs
și restul membrilor familiei dvs!

•

Continuați să Spuneți ceea ce vedeți, învăluindu-l pe copilul dvs în cuvinte.
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•

Exersați Comunicarea Sentimentelor în legătură cu emoțiile trăite de către copilul
dvs, cel puțin de 3 ori / zi.

•

Faceți ceva amuzant și drăguț pentru dumneavoastră.

•

Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață, și exercițiile de relaxare corporală
în fiecare seară.

•

Întâlniți-vă sau contactați-vă partenerul PLH o dată pe parcursul săptămânii
tinuați să petreceți Timp Unu la Unu cu copilul dvs.

CEEA CE FACEȚI ACASĂ ESTE CEEA CE FACE DIFERENȚA!

63

SESIUNEA 6
REZOLVARE DE PROBLEME,
DISCUTAREA DIFICULTĂȚILOR,
REFLECȚIE ȘI CONTINUARE
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POVESTE ILUSTRATĂ 32 – Rezolvarea conflictelor cu copilul dvs...
Această poveste ne arată modul în care părinții pot colabora cu copiii în identificarea
unor soluții pentru conflicte. Este o alternativă pentru Consecințe sau Liniștire.

Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

Ce face mama pentru a ajuta la rezolvarea conflictului între David și Maia?

•

Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă mama le-ar fi spus pur și simplu ce anume să
facă?

•

Ce alte Piese de construcție identificați în această poveste (ex. Lauda, utilizarea
numelui lor, așezare la același nivel cu copilul)?

•

Care credeți că sunt pașii principali în rezolvarea de probleme împreună cu copiii?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Captați atenția copilului. Așezați-vă la nivelul lui.
Luați o pauză împreună cu copilul – respirați adânc.
Ajutați copilul să identifice problema.
Oferiți-i oportunitatea de a sugera soluții.
Permiteți-i copilului să aleagă o soluție.
Testați soluția.
Discutați cu copilul despre cum funcționează sau nu funcționează
soluția.
Lăudați copilul pentru că a muncit cu dvs la rezolvarea problemei.

Pași cheie în rezolvarea problemelor:
1. Ajutați copilul să definească problema cât mai clar
2. Permiteți-I copilului oportunitatea de a găsi soluții
3. Realizați un plan împreună
4. Testați planul. Funcționează?
5. Reflectare asupra rezultatelor obținute, împreună cu copilul.
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POVESTE ILUSTRATĂ 33 – Reacții negative față de copil...
Povestea ilustrează o situație cu precădere delicată, legată de absența unui părinte.

Întrebări pentru a fi utilizate:
•

Cum anume se simte Maia din cauza reacției bunicii?

•

De ce credeți că bunica ei a reacționat în acest fel?

•

Cum ar putea acest lucru afecta relația Maiei cu mama și bunica?

•

Ce ar fi putut să facă bunica diferit?
PIESE DE CONSTRUCȚIE

Evitarea discuțiilor cu privire la situații delicate îi poate face pe copii să se simtă
nesiguri și lipsiți de iubire.
Copiii observă multe aspecte care se petrec în familie.
Recunoașteți și acceptați atât sentimentele dvs cât și ale copilului dvs.
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POVESTE ILUSTRATĂ 34 – Îndreptarea lucrurilor

Întrebări:
•

Ce face bunica pentru ca Maia să se simtă mai confortabil?

•

Cum răspunde bunica îngrijorărilor Maiei?

•

Ce puteți face pentru a fi pregătiți să purtați o discuție dificilă cu copilul dvs?

•

Cum anume vă poate ajuta ”îndreptarea lucrurilor” să evitați conflicte mai mari sau
comportamente negative din partea copilului?

Memento: Ajută-i pe părinți să identifice următoarele piese de construcție cu privire la
moduri în care relația cu copilul poate fi remediată:
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Îndreptarea lucrurilor va întări relația dintre dvs și copilul dvs.
Îndreptarea lucrurilor poate vindeca furia și sentimentele negative care ulteior se pot
manifesta în conflicte mai mari din partea copilului.
Gândiți-vă din timp ce anume îi puteți spune copilului.
Luați în considerare vârsta copilului și ce anume este indicat să îi împărtășiți.
Păstrați-vă calmul când vorbiți cu copilul.
Recunoașteți faptul că ați greșit.
Nu trebuie să cereți iertare. Doar asumați-vă responsabilitatea faptelor și a felului în
care acestea l-au făcut pe copil să se simtă.
Recunoașteți care sunt sentimentele copilului și sentimentele dvs.
Ignorați comportamentul negativ precedent al copilului și focalizați-vă pe al dvs.
Oferiți ceva ce ar putea remedia relația cu copilul dvs, chiar și timp suplimentar unu la
unu.
Mențineți copilul sub razele atenției pozitive!
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POVESTE – SUPA DE PIETRE
“Supa de Pietre” este o poveste despre construirea unei comunități cu părinții, pentru
a-i ajuta să preia controlul abilităților, cunoștințelor și înțelepciunii lor. În funcție de cât
de mult timp aveți la dispoziție și dacă aveți planificată o întâlnire festivă, facilitatorii
pot opta să spună această poveste în cadrul festivității respective.
Poveste – Supa de Pietre
(Poveste tradițională adaptată de Jamie McLaren Lachman)
A fost odată un sat foarte pitoresc. Oamenii din acest oraș erau mereu fericiți deoarece
nu le lipsea nimic. Aveau animale, fructe, legume, pentru că erau harnici și pământul era
bogat. Nu știau ce sunt lipsurile și suferința.
Cu toate astea, într-o vară a venit seceta. Ploaia s-a oprit de tot, plantele s-au uscat în
grădini și animalele s-au îmbolnăvit și au murit rând pe rând din cauza lipsei de hrană și
de apă.
Vremurile s-au înăsprit, sătenii se confruntau cu foamete în sat. Oamenii au încetat să
mai vorbească unii cu alții pentru că fiecare era preocupat de propriile probleme.
Într-o zi, o femeie bătrână a poposit în sat, cărând în spate o desagă cu pietre și o oală
mare, neagră. S-a oprit în vatra satului, a așezat vasul pe pământ și s-a oprit lângă el
să-și tragă sufletul. Nimeni nu a băgat în seamă femeia, în afară de un băiețel care se
juca pe uliță în acea zi.
Când a dat cu ochii de femeie, băiatul s-a oprit din joacă și a întrebat-o: ”Bătrânico, ce
faci cu acea oală mare și neagră?”
”Mă pregătesc să fac o Supă de Pietre!”, a răspuns bătrâna. Băiatul s-a uitat la ea mirat,
că doar cine a mai auzit de o asemenea ciudățenie, supă de pietre?
Dar pentru că era un băiețel foarte curios din fire, a întrebat: ”Pot să te ajut, bătrânico?”
Femeia a răspuns: ”Sigur că poți! Fugi și adu-mi niște apă și niște lemne de foc, copile!”
Așa că, băiatul s-a pus pe treabă și a adus lemne dintr-o pădurice din apropiere. Cum
bătrâna era ocupată să aprindă focul, băiatul s-a dus la râu să aducă niște apă.
Când s-a întors cu apa, femeia aprinsese deja un foc mare.
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A pus oala cea mare și neagră pe foc și a turnat apă. Apoi, și-a deschis desaga și a scos
o piatră albă și strălucitoare. A băgat-o în oală și a început să amestece, fredonând un
cântec vechi.
Apa a început să fiarbă curând după aceea. Femeia își lingea buzele în timp ce îi spunea
băiatului ”Mmmmmmm...o să avem în curând o Supă delicioasă de Pietre, să te lingi pe
degete, nu altceva!”
Nu la mult timp după aceea, oamenii au început să observe focul mare și viu arzând în
mijlocul satului. Unul câte unul, și-au părăsit casele pentru a vedea ce se întâmplă.
”Ce se petrece aici?” a întrebat un om. Băiatul a răspuns: ”Bătrânica gătește Supă de
Pietre!”
Oamenii au schimbat priviri cu subînțeles; niciunul nu auzise vreodată de așa ceva. Supă
de Pietre?
Vestea s-a răspândit rapid în sat. Toți sătenii și-au părăsit casele pentru a o vedea cu
ochii lor pe bătrâna cea nebună și Supa ei de Pietre. Pe măsură ce oamenii se adunau,
femeia continua să amestece încet în oală și să fredoneze un cântec vechi.
Când a observat mulțimea adunată, femeia s-a oprit din amestecat în supa cea apoasă.
”Mmmmm...Va fi cea mai gustoasă supă. Doar că îi lipsește ceva. Ah, de-aș avea niște
ceapă...„
O femeie avea câteva cepe mici și zbârcite pe care le-a pus deoparte. ”Am eu niște
ceapă”, s-a oferit. Le-a luat de acasă, le-a tocat și le-a adăugat în oala mare cu fiertură.
După o vreme, femeia a gustat supa din nou. ”Da, supa asta o să fie foarte bună, dar
totuși îi mai lipsește ceva. Dacă am avea niște...niște...”
”Legume!” s-a auzit o voce din mulțime. ”Are nevoie de mai multe legume. Eu am niște
spanac, nu mare lucru dar îl poți folosi.” Alt țăran a adus doi cartofi vechi, altcineva
avea o varză. Altă familie avea pus usturoi deoparte. Morcovi. Dovleac. Sare. Un pui slab
și amărât. Puțină carne de miel. Condimente.

[În acest punct puteți să întrebați participanții ce se mai poate pune în supă.]
Mirosul de supă a invadat curând fiecare colțișor al satului. Le reamintea oamenilor de
vremuri trecute. Au început să vorbească unii cu alții, să-și amintească povești, să spună
glume și poante. Râsul a umplut ulițele satului pentru prima dată după multă vreme.
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În cele din urmă, bătrâna s-a oprit din amestecat supa. A gustat din supă și a spus cu o
mică strălucire în ochi: ”Supa de pietre e aproape gata. Și e atât de mult de mâncat. Mă
întreb dacă mă puteți ajuta să o dau gata.”
Fiecare din cei prezenți s-a dus acasă, doar pentru a se reîntoarce cu linguri și farfurii.
Deși erau foarte mulți, supa era suficientă cât să ajungă pentru toți. Au mâncat toți și sau săturat. Și a fost cea mai gustoasă Supă de Pietre pe care au mâncat-o vreodată.
Când au terminat, țăranii din sat și-au adus viorile, acordeoanele, fluierele și alte
instrumente, și au început să cânte și să joace. Au cântat și au dansat până după apus.
Apoi, i-au mulțumit bătrânei pentru masă și s-au risipit încet pe la casele lor, discutând
unii cu alții. Cântecele și râsetele oamenilor au umplut satul în acea seară.
Stelele nopții au început să strălucească, iar femeia a rămas singură în mijlocul satului. A
scos piatra albă din oală și a pus-o la locul ei, în desagă, lângă oală. Fără un cuvânt de
bun rămas, a început să meargă agale spre drumul pustiu care ieșea din sat.
Înainte să se piardă în orizont, băiatul a zărit-o și a fugit spre ea. ”de ce pleci,
bătrânico?” a întrebat el.
”Treaba mea aici s-a terminat”, a replicat femeia.
”Dar avem nevoie de cineva ca tine să ne ajute”, a strigat băiatul.
Femeia a căutat în desagă, a scos piatra și i-a înmânat-o băiatului. ”Ai aici toate
ingredientele pentru Supa de Pietre”.
Și-a luat rămas bun și a pornit la drum. Băiatul a privit-o și i-a făcut cu mâna, până când
silueta femeii s-a pierdut în noapte.
Țăranii nu au mai întâlnit-o pe bătrână, însă viața în sat a incept să reînflorească- nici în
momentele cele mai bune, nici în cele mai rele, oamenii nu și-au rupt legăturile unii cu
alții, fiindcă au continuat să gătească cea mai gustoasă Supă de Pietre.
Sfârșit.
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SĂ TRANSMITEM IUBIRE ȘI BUNĂTATE
Sugestii pentru moderarea activității ”Să transmitem iubire și bunătate”

Memento: Fiecare [Pauză] ar trebui să dureze între 5 și 10 secunde.
Pasul 1: Pregătire
Uneori când ne simțim singuri sau când avem nevoie de sprijin suplimentar, poate fi
util să ne trimitem gânduri de iubire și bunătate nouă înșine pentru a ne da putere să
depășim momentele dificile.
Noi numim această activitate Să Transmitem Iubire și Bunătate
Această activitate ne ajută să devenim mai prezenți, mai ancorați în aici și acum- ceea
ce ne crește starea de bine, echilibrul- și ne ajută să gestionăm stresul, bolile și
dificultățile.

[Pauză]
Găsiți-vă o poziție comodă în șezut, picioarele întinse pe podea, mâinile se odihnesc
în poală. [Pauză]
Închideți ochii când vă simțiți confortabil. [Pauză]
Poate vreți să vă puneți palma pe inimă, dacă vă simțiți confortabil. [Pauză]
Observați cum vă simțiți în prezent. [Pauză]
Observați cum se simte corpul dvs. [Pauză]
Observați cum respirația dvs. intră și iese din corp. [Pauză]
Acum vă puteți pune mâna pe inimă, dacă vă simțiți confortabil. [Pauză]
Step 2: Deschiderea activității Să Transmitem Iubire și Bunătate
Spuneți următoarele afirmații, în gând:
Să fiu plin(ă) de pace. [Pauză]
Să fiu în siguranță. [Pauză]
Să fiu sănătos/sănătoasă. [Pauză]
Să fiu fericit(ă). [Pauză]
Să mă simt iubit(ă). [Pauză]
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[Repetați rar, acordând timp fiecărei afirmații să pătrundă în mintea voastră, cu pauză
după fiecare.]
Puteți schimba sau adăuga alte dorințe, după cum doriți. [Pauză]
Observați cum vă simțiți acum. [Pauză]
Dacă doriți, puteți trimite gânduri de iubire și bunătate copilului, partenerului, familiei
sau oricărei persoane apropiate din viața dvs. [Pauză]
Spuneți următoarele, în gând:
Să fii plin(ă) de pace. [Pauză]
Să fii în siguranță. [Pauză]
Să fii sănătos/sănătoasă. [Pauză]
Să fii fericit(ă). [Pauză]
Să te simți iubit(ă0. [Pause]

Repetați rar.
Acum vă puteți întoarce la a vă spune aceste lucruri dumneavoastră înșivă. [Pauză]
Puteți realiza acest exercițiu oricând aveți nevoie sau doriți să vă simțiți sprijiniți.
Puteți chiar să îl practicați seara înainte de Relaxarea Corpului. [Pauză]
Să fiu plin(ă) de pace. [Pauză]
Să fiu în siguranță. [Pauză.]
Să fiu sănătos/sănătoasă. [Pauză]
Să fiu fericit(ă). [Pauză]
Să mă simt iubit(ă). [Pauză]
Pasul 3: Lărgirea atenției
Lăsați atenția dvs. să vă cuprindă tot corpul. [Pauză]
Lăsați atenția dvs. să cuprindă toate sunetele din sală. [Pauză]
Când sunteți gata, deschideți ochii. [Pauză]
Pasul 4: Reflectarea
Acordați-vă un moment pentru a reflecta dacă modul în care vă simțiți e diferit față
de cum vă simțeați înainte de exercițiul Transmiterii de Iubire și Bunătate
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Puteți face această activitate în orice moment al zilei- mai ales când vă simțiți stresați.

Roagă părinții să ofere feedback referitor la cum au simțiti oferirea de Iubire și
Bunătate și întreabă dacă au eventuale întrebări despre aceasta.

ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ

Contează ceea ce faceți acasă!
Responsabilitatea dvs față de copii va continua chiar dacă programul PLH Copii se
termină. Activitățile de continuare pentru acasă sunt o metodă bună de a rămâne
conectați la programul PLH Copii prin angajare activă în educația pozitivă.
Puteți utiliza sugestiile din Manualul Părintelui pentru a vă reaminti să realizați
activitățile săptămânale pentru acasă. Ar trebui, de asemenea, să continuați să vă oferiți
dvs recompense ori de câte ori realizați o activitate pentru acasă.
•

Petreceți cel puțin 5 minute de Timp Unu-la-Unu cu copilul dvs. în fiecare zi

•

Utilizați Spune ce Vezi pentru a-i ajuta pe copii să învețe cuvinte.

•

Numiți emoțiile pentru a descrie ce simțiți dvs. și copilul dvs.

•

Utilizați

frecvent

Laudele

și

Recompensele

Simple

pentru

a

întări

comportamentele pozitive pe care doriți să le vedeți mai des la copilul dvs.
•

Reduceți numărul de instrucțiuni pe care le dați copilului și asigurați-vă că ele
sunt specifice, pozitive și realiste.

•

Fiți consistenți cu regulile casei și consolidați-le cu laude și recompense.

•

Încercați să aveți cel puțin o masă în familie.

•

Încercați crearea unei rutine de culcare pentru copil, precum spălat pe corp și pe
dinți, schimbat în pijamale, povestea de seară și somn.

•

Încercați evitarea disciplinării copilului, prin redirecționare de la comportament
negativ la un comportament pozitiv.

•

Implicați copilul în rezolvarea de conflicte, atunci când acestea au loc.

•

Utilizați Îndreptarea Lucrurilor când trebuie să reparați relația dvs. cu copilul.

•

Continuați să ignorați UN comportament specific de atragere a atenției sau

care este de revendicare.
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•

Utilizați Consecințe adecvate atunci când se încalcă regulile casei sau când

instrucțiunile dvs. nu sunt urmărite. Nu uitați să îi oferiți copilului alternativa
conformării la regulă înainte de aplicarea consecinței.
•

Utilizați strategia de Liniștire cu copilul pentru UN comportament pe care l-ați
explicat deja copilului. Utilizați Liniștirea în mod consistent și urmați Regulile de

Aur.
•

Nu uitați de strategiile dvs. de Liniștire:
o Luați o pauză când vă simțiți stresat
o Relaxați corpul seara înainte de culcare
o Exercițiile de dimineață la trezire
o Activitățile de Transmitere a Iubirii și Bunătății când vă simțiți singuri și
aveți nevoie de sprijin.
o Faceți ceva frumos pentru dumneavoastră

•

Rămâneți în legătură cu partenerul dvs. PLH și fiți parte din Rețeaua de Suport

PLH Copii.
CEEA CE FACEȚI ACASĂ ESTE CEEA CE FACE O DIFERENȚĂ!
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