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—Mama, na, nupirk man 

šokolaaaadaaaą!
—Ne, aš neturiu jokių pinigų.

—Na, labai praaašau...

—Aš gi pasakiau, kad ne!

—A-a-a-a-!

—Mama, aš daugiau nebegaliu sėdėti 

automobilyje.

—Netrukus būsime prie jūros.

— Aš nenoriu jūros ... aš pavargau, aš 

noriu žaisti.. 

— Maaama,  aš noriu pasivaikščioti,  man 

nusibodo sedėti liektuve

—Čia negalima vaikščioti! Matai, visi sėdi.

—O aš nenoriu tiesiog sėdėti ... Aaaaaa !!

Susipažinusios situacijos? Jei taip, tada šis 
keisas jums padės!
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Teorijos pagrindai:

"Vaikas yra neklaustas", mes sakome, kai

vaikas pradeda girtis, verkia, nesiklauso

protingo suaugusiųjų patarimo, atsisako

įvykdyti savo prašymus, reikalauja kaţko

visiškai neįmanomojo...

Reguliarūs vaikiški jausmai gali sukelti

pokyčių pobūdį, suplakti įprastą vaiko psichiką.

Kad galėtume uţgesinti vaiko sukčiavimus,

turime kruopščiai suprasti jų prieţastį.
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Apibrėžimas

Vaikų kaprizai (angl. Child caprices, Latin capra-oat)
yra savitos elgesio formos, kurios yra išreikštos
pasipriešinimu ir prieštaravimu suaugusiesiems keliamais
reikalavimais, patarimais ar rekomendacijomis.

(Большой психологический словарь, с. 217).
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Priežastys gali būti tokios:
 nepatogi situacija, nepatogumai, drabuţių standumas ir perkaitimas.

Tačiau kadangi vaikas dar maţas ir negali pats suprasti, nei

nepatenkintas, jis šaukia ir tampa piktas;

 bloga sveikatos būklė. Daţnai vaikas ir liga serga neklausiant. Vis dėlto

reikia stengtis uţtikrinti, kad uţgaidos būklės paslaptis netaptų įpročiu ir

netaptų sveiku vaiko elgesiu;

 pervertimas, perkrovimas su naujais įspūdţiais;

 pamėgdţiojimas ir visiškumas (reikalavimų ir taisyklių trūkumas, vaiko

priespaudos ir norų įvykdymas, "jei tik jis nepatyrė");

 suaugusiųjų, kurie neatsiţvelgia į vaiko interesus, sugebėjimus ir

gebėjimus, elgesys;

 suaugusio dėmesio stoka, abejingumas vaikams;

 nepriklausomumo apribojimas, vaiko veikla.
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Vienas iš būdų išvengti isterijos

rasti vaikui užsiėmimą

Daţniau ţaistkite su savo vaikais, pieškite, statikyte, ir 

palaipsniui priprasti prie susidomėjimo.

Savo elgesiu suaugusieji moko vaikus blogiškumo ir 

gerumo. Vaikai girdi labai maţai, ką mes pasakojame 

jiems, bet jie visada mokosi iš mūsų pavyzdţių ir 

elgesio.
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Ar dažnai važiuojate su vaikais automobiliu ar autobusu?

Nežinote, ką daryti eilėje, parduotuvėje ar klinikoje?

Važiuodami atostogauti automobiliu ir prieš važiuodami per daugelį 

valandų važiavimą?

Ši vaikų žaidimų kolekcija kelyje ypač Jums!

Šių ţaidimų ypatybė yra tai, kad jiems 

nereikia papildomos medţiagos. Taip pat 

pridedama daugiau medţiagų, kurios gali 

būti atspausdintos ir atskirai paruoštos. Šie 

ţaidimai leis jums tinkamai praleisti laiką 

kelyje įdomiai ir su vaiko horizonto 

vystymu. Beje, daugelis iš šių ţaidimų 

mums visiems ţinomi nuo vaikystės. 

Tiesiog tampa suaugusiais, mes šiek tiek 

pamirštame apie juos ....
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1. Žaidimas "Aš žinau penkis"

Klasikinėje šio ţaidimo versijoje ţaidţiamas

su rutuliu, tačiau kelyje rutulį galima visiškai

pakeisti spinduliais. Ţinau penkis darţoves .. Aš

ţinau penkis vaisius ... Ţinau penkis spalvos,

ţinau penkis muzikinius instrumentus ir t.t..

Priklausomai nuo pasirinktos temos, ţaidimas

gali būti pritaikytas bet kokio amţiaus vaikams

ir ţymiai papildyti vaiko ţodyną.

Savo ruoţtu galite pasirinkti temas

sudėtingesnes, o vaikui pasiūlyti lengvesnes.
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2. Žaidimas su skaičiais

Jei keliaujate automobiliu arba einate
gatvėje, tada su bet kurio amţiaus vaikais
galėsite ţaisti su skaičiais.

Išmokti skaičių, ieškoti automobilių su
tam tikrais numeriais; Mokytis abėcėlės,
pasirinkti automobilius su tam tikromis
abiejų raidėmis; Mokytis palyginti - rasti
automobilius su dviem kartotiniais ar iš eilės
skaitmenimis; Suţinokite, kaip suskaičiuoti -
pridėti numerius kambaryje priešais
keliaujančią mašiną arba ieškoti mašinų su
tam tikra visų skaitmenų sumos verte.
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3. Žaidimas "Generalizacijos"

Šis ţaidimas puikiai padeda plėtoti analitinį

mąstymą. Pavadinkite keletą ţodţių, o vaiko

uţduotis yra mąstyti ir pasakyti, ką šie ţodţiai

suvienija. Atsiţvelgiant į vaiko amţių, dalykų

skaičius ir apibendrinimo kriterijaus sudėtingumas

gali skirtis.

Medţiai, gėlės, spalvos, įrankiai, vaisiai ir

darţovės, muzikos instrumentai, planetos, jūrų ir

vandenynai - visa tai įdomu!РЕ
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4. Žaidimas "Antonimai"

Tinka vyresniems vaikams, nors vaikai gerai

tai daro, jei pasirinksite vaikui suprantamas sąvokas.

Karšta, šalta, dienos naktis, drėgna sausa. Šiame

ţaidime galbūt svarbu ir kiek antonimų galite

pasiimti sau!
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5. Žaidimas "Kas tinka 

dėžutėje"

Mes mokome vaiką gerai mąstyti ir išeiti iš
visokių situacijų. Dėţutė yra abstraktus objektas,
galite pasirinkti jar, maišelį, lagaminą ar kokį nors
kitą talpą, kurį gali įsivaizduoti jūsų vaikas.

Ţaidimo esmė yra skambinti visi pasirinktos
raidės elementai, kurie tinka jūsų sugebėjimui.
Pavyzdţiui, visi daiktai ant raidės A, tinka dėţutėje:
ananasas - abrikosas - analginas - autobusas -
automobilis - autografas - ir t.t..

Daugiau žaidimų yra įtraukti į PRIEDĄ 
A . 
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Rekomendacijos tėvams:

 Pasiruoškite kelionei iš anksto - pagalvokite apie

tai, ką su vaiku veiksite kelionyje, kaip

pramogausite su vaiku kelyje, ir jūs būsite

nustebinti, kaip greitai ir įdomu skris laikas!

Parengėme keletą ţaidimų, kuriuos galite

atspausdinti ir paduoti patys (PRIEDAS B).
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Rekomendacijos tėvams:

 Iš anksto galite susipaţinti su metodine

literatūra (PRIEDAS V).
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Rekomendacijos tėvams:

 Taip pat galite skaityti straipsnius, kuriuose nagrinėjama

vaiko elgesio organizavimo viešosiose vietose problema

(PRIEDAS D).

Straipsnio tema: "Kodėl jis 

isteriškas? Mes mokomės suprasti 
vaiko emocijas."
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Rekomendacijos tėvams:
Prieš kelionę ar apsilankymą koki nors vietoje,

paţiūrėkite rūsų animuotą multfilmą "Gerų pamokų

pamokos".

Animacinis serialas "Geras manieros pamokos"

apie visuomenės elgesio kultūrą, įgūdţius ţinių apie

etiketo taisykles. Sprendţiant, kaip gerai berniukai ir

merginos elgiasi visuomenėje, nuo jų priklauso aplinkinių

ţmonių sprendimas. Apie tai daug rašau, bet geriau bent

kartą ţiūrėti su vaiku.

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=vXu3_UmF-

mQ&list=PLw7bd_COloYkdwhPFgNAlRLaXArFYcDRJ
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Pateikiama keletą pavyzdžių, kaip jūs galite užsiimti vaiką 

transporte. Visi žaislai gali būti įsigyti svetainėje 

aliexpress.com arba babytoy.ru
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Vaizdo įrašas kokį keisą Jus galite

padaryti patys.

Видео кейса.MOV
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Видео кейса.MOV
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