
,,AS noriu pateikti frazes, kurias turdtumet sakyti vaikui, ypa6 tais momentais,
kaijam yra sunku, neramu, kai atrodo nerajegq... Labai svarbu, kad Siuos

ZodZius sakyht vaikams tevai, mokytojai, aukletojai ".
fekaterina Kes

vaila4 ir ieimt4 psichologe, psichoterapeutit

Pasakykite tai, k4 jtis matote:
l. Ciatai bent ! Matau kambar[ susitvarkei!
2. Oho! Pats (pati) pasiklojai lov4!
3. Matau, kad knygas (Zaislus) graLiai sudejai I lentynas!
4. AS matau, kad tau labai patinka pie5ti.
5. KokiomrySkiom spalvogrtupie5i!
6. A5 matau, tu labai stengiesi tai gerai atlikti!
7. AS matau, tu pats (pati) i5sirinkai r[bus!
8. AS matau, kaip graLiaitu sulankstei savo r[belius!
9. AS matau, tu pats (pati) susifvarkei stalq!

Pasakykit tai, k4j[s jauEiate:
1. Man taip gera btti tvarkingame kambaryje.
2. AS labai megstu su tavimi Zaisti ir k4 nors veikti.
3. Kai Ziuriu i tavo rySkius burbulus pie5inyje - mane tai dZiugina.
4. AS taip dZiaugiuosi, kai tu namie.
5. AS jaudiu, kad mes kaip viena komanda.
6. Man labai malonu, kai tu taip kalbi.
7. A5 tokia laiminga, kad turiu tave.
8. Man labai malonu, kai tu man padedi.

Parodykit vaikui, kad juo tikit ir pasitikit:
1. AS tavimi pasitikiu.
2. Ai tikiu tavimi.
3. AS gerbiu tavo pasirinkim4.
4. Tai nelengva uZduotis, bet tau tikrai pavyks.
5. Tau viskas pavyksta, kai tik pats (pati) to uZsimanai.
6. Tu visk4teisingai darai.
'7 . Tu viskq teisingai supranti.
8. Kaip tau tai pavyko?
9. Pasidalink su manim, kaip tau taip pavyko.
10. Tu tai darai geriau uZ mane.

Pad6kokite uZ kartu praleist4 laik4:
1. Man labai patinka kqnors su tavimi kartu veikti.
2. Nekantraudama (-as) laukiu, kada v6l galesime kartu paZaisti.
3. Su tavimi labai idomu Zaisti.
4. Man labai patiko 5i diena, nes jq praleidome kartu su tavimi.

Atkreipkit d6mes[ [ pastangas:
1. AS matau, kaip tu stengiesi (pasistengei)!
2. AS matau, kiek tu daug darbo [dejai i tai!
3. Tupasistengei ir kaip puikiai taupavyko!
4. [sivaizduoju, kiek laiko tau prireike, kad taip pa\ifktq!
5. Tai, kqtu pasiekei - tik tavo darbo (pastangq) deka!

D6kokite uZ pagalb4 ir indelfl:
1. AEi[ tau ui tai, kad tu ( ivardinti konkretq padaryt4 darb4).
2. A6i[ uZ tavo pagalb4.
3. Adi[ uZ tavo supratingum4.
4. Tu man labai padejai (padedi), adi[ tau uZ tai.
5. Tavo ddka aS greidiau viskquZbaigiau.
6. Tavo d6ka pas mus taip Svaru.
1. Tavo d6ka visi daiktai dabar savo vietose.

Padedame vaikui [vertinti savo rezultat4:
1. K4tu pats (pati) galvoji apie tai?
2. [sivaizduoju kaip tau padiam (-iai) malonu!
3. Kas tau dia labiausiai patinka?
4. O kaip tu pats (pati) pasielgtum toje situacijoje?
5. O k4tu pats (pati) manai apie tai?
6. O kaip taupadiam (-iai) atrodo?
1. O tau padiam (-iai) kaip noretqsi kad b[tq?

Jei vaikas i5sibla5kqs (nes jo nennl sistema pavargo, jis nori pertraukos, jam
sunku susikaupti):
ramiai pasakyti ,,PaZi[rek idemiai dia; PaZitrek Stai 6ia." Vietoje ,,Kur tu Zi[ri?
Nesibla5kyk, s6dek, susikaupk! Na katu laik4tempi."

Jei vaikas sako ,rAS n€moku, a5 neZinau kaip":
I . Pasitrlykit vaikui [sivaizduoti, kad jis jau moka ir Zino ir paZilreti, kas

[vyks.
2. Pasakyk, kuri vietatau sunki?
3. Kokia vieta tau suprantama?
4. Pasakyk, kaip tu tai padarytum?
5. Pagalvok, kaip bltq galima tai surasti (i5sprEsti)?

Kad vaikas pats priimtq sprendimq bfitq aktyvus, pats valdytq situacij6 jaustq
savo atsakomybq - sitrlykit vaikui pasirinkti i5 2-3 variantq. Vaikas pats tegu
nusprendZia k4pasirinkti ir kaip pasielgti:

1. Pasakyk, kaip tu nordtum kad butq - taip ar kitaip (pasakyti konkredius
pasi[lymus).

2. I5sirink, kokio daikto (Zaislo) tu nori, Sito ar ano (prie5 tai susitarus uZ
koki4 sumqbus perkamas daiktas);

3. I5sirink, k4nori apsirengti - Sit4artqdrabuZ[.


