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VSI OTROCI SO SAMI PO SEBI DOBRI
Noben otrok kot bitje, človek ni slab sam po sebi. Vsi otroci so dobri.
Slabo je lahko samo njihovo vedenje. Pri vzgoji se je tega dobro zavedati in zavestno
uporabljati besede, ki kot slabo označujejo vedenje in ne otroka.
Rdeče izjave otroku sporočajo, da je ON SLAB, zelene pa mu sporočajo, da je SLABONESPREJEMLJIVO NJEGOVO VEDENJE. Otroka imamo še vedno radi, še vedno ga
sprejemamo, ne moremo in ne smemo pa sprejemati nedopustnega vedenja. Zato mu
jasno povemo, katero je takšno vedenje in se skupaj z njim naučimo, kako se lahko v
dani situaciji vedemo drugače.
Ali si zmešan?
Vidim, da si jezen, vendar to ne pomeni, da lahko vse razbiješ, kar ti pride pod roke.
Jezo lahko sprostimo tako, da preboksamo blazino, posteljo … Lahko gremo teči, lahko
brcnemo, vržemo v zid plišasto igračo, povemo, da smo tako jezni, da bi kar kričali ...
Daj vzemi se v roke, lenoba lena?
Zdi se mi, da ti opuščanje dela za šolo ne prinaša takšnih rezultatov, kot bi si jih želela
in potrebovala za srednjo šolo. Ali bi skupaj naredila en tak dnevni urnik, v katerega bi
vključila vse, kar ti je pomembno in še eno uro učenja na dan in bi se ga potem
poskusila en mesec držati?
Kako si lahko tako hudoben?
V družini nas je 5. Vsi imamo radi sladoled
in kupili smo ga zato, da bi se vsi skupaj
posladkali. Ti pa si ga lepo potiho pojedel
po šoli in poskrbel samo za svoj užitek.
Takšno vedenje je sebično. Kako bi se pa
ti počutil, če bi mi na skrivaj pojedli
sladoled in zate ne bi nič ostalo?
Poglejte, kako krasne in dobre otroke
imate! Včasih je potrebno popraviti samo
kakšno njihovo vedenje!! Uživajte …
Irena

