ُقل ما تعنيه! التحدث مبارشة إىل األطفال

يف بعض األحيان نريد أن نجعل األمور تسري بسالسة مع أطفالنا يف سن ما قبل املدرسة  -بسالسة شديدة لدرجة
أننا نخجل من إخبارهم بوضوح مبا نعنيه حقًا.

اجعل األمور بسيطة.

ال يجب أن يحب األطفال كل ما نطلبه منهم .لن تؤذي طفلك بإخباره بالسلوك الذي تريد منه اتباعه ،إذا كنت هادئًا
رشا .هل تريد أن يتوقف طفلك يف سن ما قبل املدرسة عن القيام من كرسيه يف أوقات الوجبات؟
رصا وودو ًدا ومبا ً
ومخت ً
قل شيئًا مثل «أريدك أن تجلس بال حراك» بدلً من «عليك أن تجلس بال حراك» .فبعد كل يشء ،قد ال «يحتاج» حقًا إىل
الجلوس بال حراك يف تلك اللحظة! لكنك تريده أن يُنهي وجبة اإلفطار بهدوء حتى يكون جاه ًزا للنشاط التايل يف ذلك
اليوم.

عب عن فهمك ملدى صعوبة قيام طفلك مبا تريد.
ّ

عندما ترص عىل اتباعه لسلوكيات مثل الجلوس بال حراك أو عدم ملس األشياء ،ميكن أن يساعد ذلك يف السامح لطفلك
مبعرفة أنك تفهم أن ما تطلبه صعب .ميكنك استخدام نغمة ودية ولكن حازمة« :أعلم أنك تفضل الركض والتحرك».
«أستطيع أن أفهم ملاذا قد يكون من املمتع ملس كل أواين الزهور الصغرية الخاصة بجدتك .لكنهم ينكرسون بسهولة ،لذلك
ال أريدك أن تفعل ذلك».

اذكر بوضوح السلوك الذي تريده ثم امض قد ًما.

مبجرد أن تقول ما تريده بنربة لطيفة وواضحة وحازمة ،قم بتغيري املوضوع .يف وقت الحق ،عندما تنتهي األزمة ،قد ترشح
بالتفصيل سبب أهمية السلوك الذي طلبته .لكن أفضل طريقة لتوصيل املعلومة لألطفال الصغار هي اإلشارات القصرية
واملبارشة للسلوك الذي يريد البالغون املقربون منهم اتباعه .غالبًا ما يقوم األطفال «بتجاهل» التفسريات الطويلة.

ليس من الرضوري أبدً ا أن تكون رشي ًرا أو قاس ًيا ،لكن من الرضوري أن تكون حاز ًما.

خالل سنوات ما قبل املدرسة ،يريد معظم األطفال أن يكونوا األشخاص الذين نريدهم أن يكونوا عليه ،لكنهم غال ًبا ما
يحتاجون إىل املساعدة يف تعلم كيفية القيام بذلك .ال يتعني علينا أن نكون منتقدين أو ساخرين أو غاضبني عندما نُرص
عىل السلوك الذي نريد منهم اتباعه .لكن علينا أن نكون حازمني وواضحني .قاوم إغراء الوعد باملكافآت إذا اتبع الطفل
طلباتك؛ يجب أن ميتثل الطفل لطلباتك ألنك مسؤول عن سالمته.
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