
Τι συμβαίνει;                                     

Τι κάνει το παιδί; 

Τι λέμε συνήθως 

στο παιδί;

Τι καταλαβαίνει/ 

αισθάνεται συνήθως το 

παιδί 

Πώς μπορούμε να επικοινωνούμε 

πιο θετικά; 
Σκονάκι / Tip

Είχατε πει ότι θα φάει 2 

καραμέλες, της έφαγε και τώρα 

θέλει να φάει κι άλλες καραμέλες 

και φωνάζει. 

Μην φωνάζεις!

Θέλω να φάω άλλες καραμέλες, 

είναι άδικο που δεν μου δίνει 

άλλες η μαμά/ ο μπαμπάς, είμαι 

πολύ θυμωμένος. 

Ξέρω, είσαι πολύ θυμωμένος, ήθελες 

να φας άλλες καραμέλες, μου αρέσουν 

και μένα πάρα πολύ. 

Με την περιγραφή των συναισθημάτων του  παιδιού, το 

παιδί αισθάνεται ότι το καταλαβαίνουμε. Επίσης, το 

βοηθάει να καταλάβει τον εαυτό του και να περάσει σε 

κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ''Αλλά είχαμε 

συμφωνήσει 2 καραμέλες'' δεν θα το βοηθήσει, αντίθετα 

θα ακυρώσει την ενσυναίσθηση που του δείξαμε. Αυτό 

ισχύει για όλες τις ηλικίες. Θα συζητήσετε το θέμα εκ 

νέου όταν δεν θα υπάρχει πρόβλημα. 

Δεν θέλει να φύγει από την 

παιδική χαρά

Είναι η ώρα να 

επιστρέψουμε. Με 

ακούς; Φεύγουμε! 

Περνάω τρελά, δεν θέλω να 

φύγω. Δεν μου αρέσει που 

φωνάζει η μαμά / ο μπαμπάς, με 

αγχώνει

Θα φύγουμε σε λίγο, θέλεις να κάνεις 

ακόμα δύο φορές τσουλήθρα και μετά 

να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος 

στην πόρτα; 

Το μιρκό παιδί δεν καταλαβαίνει τη λέξη ''επιστροφή'', ζει 

στο εδώ και τώρα. Κάνοντας την αποχώρηση από την 

παιδική χαρά παιχνίδι, το βοηθάμε να αποδεκτεί την 

επιστροφή. 

Πρέπει να φύγετε το πρωί, εδώ 

και 10 λεπτά έχετε πει 6 φορές 

στο παιδί ότι πρέπει να ντυθεί 

αλλά είναι ακόμα με τις πιτζάμες 

όταν είναι η ώρα να φύγετε.

Ακόμα δεν έχεις 

ντυθεί; 

O μπαμπάς / η μαμά δεν είναι 

ευχαριστημένος/η αλλά τώρα 

παίζω και έτσι κι αλλιώς δεν 

ξέρω πως να ντυθώ.

Πρέπει να ντυθείς για να μπορέσουμε 

να φύγουμε. Βλέπω ότι βρέχει, τι 

ρούχα μπορείς να φορέσεις; Τι 

διαλέγεις; Το μπλε ή το κόκκινο 

παντελόνι; 

Μέχρι τα 5 έτη περίπου τα μισά παιδιά έχουν ανάγκη 

ακόμα να τους θυμίζουμε διαρκώς ότι πρέπει να ντυθούν 

εξαιτίας της ανωριμότητας του εγκεφάλου τους που 

αφαιρείται. Μπορούμε να τα βοηθήσουμε δίνοντας 

επιλογές στα ρούχα. 

Προσπάθησε να βάλει χυμό στο 

ποτήρι του αλλά πάλι τα έριξε 

όλα κάτω.

Είσαι αδέξιος! 

Είμαι γενικά αδέξιος, δεν 

εμπιστεύομαι τις δυνατότητές 

μου. 

Δεν τα κατάφερες προς το παρόν. 

Βλέπω τις προσπάθειές σου. 

Χρειάζεσαι κάτι για να καθαρίσεις;

Οι ταμπέλες (σε όλες τις ηλικίες) δημιουργούν το 

φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Οι 

κρίσεις ακόμα και όταν είναι θετικές δημιουργούν ένταση 

στο παιδί. Καλύτερα να ενθαρρύνουμε με θετικά λόγια και 

να κάνουμε το παιδί υπεύθυνο προτείνοντάς του να 

αποκαταστήσει την ζημιά. 

Έχετε πει ότι θα πάτε στις κούνιες 

αλλά το δωμάτιό του είναι 

εντελώς ακατάστατο ενώ του 

έχετε πει να το μαζέψει ήδη 3 

φορές. 

Εάν μαζέψεις το 

δωμάτιό σου, θα 

πάμε στις κούνιες 

Μαζεύω το δωμάτιο μου για να 

πάω κούνιες επειδή αλλιώς δεν 

θα πάμε. 

Πρώτα θα μαζέψεις το δωμάτιό σου 

και μετά θα πάμε στις κούνιες. Θέλεις 

να ξεκινήσεις να μαζέψεις τις κούκλες 

ή τα τουβλάκια; Χρειάζεσαι βοήθεια; 

Εξηγούμε την διαδοχικότητα των γεγονότων, ότι πρώτα 

θα κάνουμε κάτι και μετά κάτι άλλο. Προσφέρουμε 

επιλογές για τον τρόπο που θα μαζέψει και την βοήθειά 

μας. 
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