Chcielibyśmy mieć zaradne dziecko.
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"Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną"
										Jean Cocteau

Na pewno każdy z nas chciałby, aby nasze dziecko było mądre i zaradne, by znalazło w życiu spełnienie i cel. A najważniejsze, żeby jak najlepiej sobie radziło w dorosłym życiu. 

Możemy mu w tym pomóc poprzez odpowiednie kształtowanie jego osobowości. Pamiętajmy, że to my jesteśmy kluczem do sukcesu swojego potomka. Naszym zadaniem jest wpojenie mu odpowiednich wartości, odkrycie i rozwijanie jego talentów, inteligencji i radości życia. Warto pracować nad charakterem dziecka, zachęcając je do śmiałości i ucząc radzenia sobie                          z problemami. Dzięki temu to, co początkowo jest dla niego trudne z czasem stanie się mniej skomplikowane. Pozwólmy mu na większą samodzielność. Nie wyręczajmy we wszystkim. Nie chrońmy nadmiernie. Radosne i pogodne dziecko, będzie cieszyć się z osiąganych (nawet najdrobniejszych) sukcesów, bowiem żadna przeszkoda go nie zniechęci.

Aby tak właśnie było...

Niech nasze słowa dodają skrzydeł.

Nic tak nie pomaga w kształtowaniu samooceny, w radzeniu sobie z problemami,                                   w podnoszeniu  wiary we własne możliwości jak nasze pochwały i zachęty.
Istotny jest sposób, w jaki chwalimy. Dobra pochwała składa się z dwóch części: naszych słów                      (opisu tego, co widzimy i czujemy), np. „bardzo mnie cieszy, że umyłaś po kolacji naczynia”; wniosków dziecka – potrafi pochwalić samo siebie, prawdopodobnie dziecko myśli „umiem pomóc mamie”

Uczmy odpowiedzialności od najmłodszych lat.

Przyzwyczajanie dziecka do samodzielności utrudnia nadopiekuńczość rodziców, którzy chcą go chronić przed najmniejszym trudem. Pozwólmy dziecku doświadczać rezultatów własnych zachowań na swojej skórze, wtedy ma ono szanse uczyć się na błędach i rozwijać poczucie odpowiedzialności za siebie, jak i innych.

Nie wyręczajmy dziecka, pozwalajmy mu na odkrywanie nowych możliwości i ograniczeń, aby dobrze rozumiało samego siebie i otaczający je świat. Nie mówmy, że jest za małe więc nauczy się później; to jest dla niego za trudne; jak ja to zrobię to będzie lepiej i szybciej.
Nadopiekuńczość niesie ze sobą także inne ryzyko – chcąc uchronić dziecko przed przykrymi nieraz konsekwencjami jego postępowania rodzice usprawiedliwiają jego złe zachowanie: zmęczeniem, okolicznościami, zachowaniem innych itd., aż do przerzucenia ciężaru odpowiedzialności na kogoś innego. I choć rodzic chwilowo uchroni dziecko przed poniesieniem konsekwencja za własne czyny (koniecznością przeprosin czy innego zadośćuczynienia), to tak naprawdę jest to najgorsza rzecz, jaką możemy dziecku zrobić: będzie ono przypisywać winę innym, a w przyszłości może stać się człowiekiem, który nie umie wziąć odpowiedzialności za własne czyny.

Nauka odpowiedzialności i samodzielności wymaga od nas cierpliwego, wielokrotnego pokazywania dziecku pewnych czynności. Nie wystarczy powiedzieć: „Idź sprzątać zabawki”. Trzeba wziąć pociechę za rękę i stwierdzić: „Teraz ty poukładasz maskotki na półce, a ja powkładam klocki do pudełek”. To długa nauka. Przyda się przy tym odrobina humoru – sprzątanie nie powinno być nudne. No i oczywiście potrzebna jest konsekwencja. Jeśli powiemy: „Najpierw posprzątaj, a potem przeczytam ci bajkę”, musimy tego dotrzymać.
Naszym ważnym zadaniem jest uzmysłowić dziecku, że za każdym jego czynem kryją się konkretne konsekwencje za które jest odpowiedzialny. Kiedy chcemy, by nasze dziecko było odpowiedzialne za swoje czyny i powzięte decyzje, trzeba powierzać mu zadania oczywiście na miarę jego możliwości i adekwatne do wieku, w których będzie miało szansę się wykazać, przekonać siebie i innych, że jest zdyscyplinowane i potrafi mądrze kierować swoim życiem.                                                              

Pozwalajmy na podejmowanie decyzji.

Pozwólmy dzieciakom decydować o sobie. Kiedy to możliwe pytaj: co chce zjeść na śniadanie;            w co chce się ubrać; jakiego koloru ubranie wybrać; czy woli zjeść jabłko, czy banana itp. Dawajmy alternatywę: albo-albo. Niech dziecko ma satysfakcję, że może sam podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
Rozmawiajmy z dziećmi o konsekwencjach ich wyboru. W ten sposób nabiera one świadomości, że dana decyzja wiąże się z określonymi skutkami, np. zbyt późne wstawanie uprawdopodabnia spóźnienie się na zajęcia w szkole; dokuczanie rodzeństwu grozi karą; malowanie farbami stwarza możliwość rozlania, poplamienia, wymaga ostrożności.
Im więcej możliwości decydowania, tym szybszy rozwój samodzielności i poczucia odpowiedzialności. Podkreślajmy, że wierzymy w jego rozsądne wybory i że jesteśmy pewni, że sam trafnie podejmie decyzję.

Zachęcajmy do planowania.

W obecnych czasach zarówno my jak i nasze dzieci bombardowani jesteśmy ogromem bodźców informacyjnych oraz zadań do wykonania. Zobaczmy, jak wielu obowiązkom musi sprostać nasze dziecko.

Jako uczeń musi pójść do szkoły, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych                                   i pozalekcyjnych. (obecnie w dobie Covid 19, szkoła przeniosła się do jego domu, co jednak nie zwalnia go od jej obowiązków). Musi zapanować nad pracami domowymi, przygotowaniem wypracowań czy powtórzeniem wiadomości do zbliżającego się sprawdzianu. Musi także codziennie przygotowywać się do kolejnego dnia, przygotowując liczne materiały dodatkowe.
Aby temu wszystkiemu w miarę łatwo sprostać, bardzo istotne jest wyrobienie u dziecka nawyku systematyczności, tak, aby móc wykonać zaplanowane zadania na czas i znaleźć jeszcze chwilę na wspólne zabawy i aktywności.
Można zacząć od drobnych rzeczy, choćby od  nauki przygotowywania kompletu ubrań na kolejny dzień. Jest to mniej stresujące o poranku i znacznie skraca czas porannego przygotowywania się do wyjścia z domu. (teraz do zdalnego nauczania przed komputerem).
Porządek w pokoju i na biurku. Zwracajmy na to uwagę podkreślając, że w czystym                              i uporządkowanym otoczeniu łatwiej jest się dobrze zorganizować. Pamiętajmy jednak, że dbałość o porządek dotyczy także nas i naszej przestrzeni. Nie będzie mobilizujące, gdy sami nie będziemy dbać o porządek, namawiając do tego dzieci.

Pamiętajmy też o rytuałach i zasadach. Jasne i czytelne zasady i panujące w domu rytuały ułatwiają życie i planowanie (zwłaszcza teraz, gdy zdarza się, że jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę)
Aby to wszystko krok po kroku wprowadzić w domowe życie przygotujmy z dzieckiem planer- kalendarz tygodniowy. Przygotujmy i zapiszmy listę stałych obowiązków dziecka                       i pozostałych domowników. To w znaczący sposób ułatwi dziecku planowanie swoich zadań               i jednocześnie zwróci jego uwagę na to, że inni domownicy także mają przydzielone stałe obowiązki.

Mądrze wprowadzajmy w świat finansów

Zachęcajmy dziecko do oszczędzania. Jeśli dziecko dostaje już swoje kieszonkowe, warto tu zadbać o to, aby uczyło się oszczędzania. Najlepiej robi się to wyznaczając czas, jaki potrzebny jest do uzbierania części kwoty na jakiś wymarzony zakup. Tłumaczmy, że odkładając nawet małe kwoty z kieszonkowego, może potem sprawić sobie cenniejszą rzecz. Podpowiadajmy też, jak dysponować pieniędzmi, aby ich nie marnować- nie warto wydawać nawet drobnych kwot na coś kiepskiego, co zaraz się popsuje. 

Teraz, gdy większą część czasu spędzacie wspólnie, może będzie wam łatwiej osiągnąć zamierzone cele, które w czasie powrotu do "normalności", okażą się skuteczne.
Życzymy powodzenia
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