
ثبات کودکان برای احساس امنیت ، نیاز

به پیش بینی و سازگاری دارند.

فرزند شما ممکن است در زندگی

خود دچار تغییرات بزرگ یا عدم

قطعیت شود. هنگامی که والدین یا

مراقبان با ثبات و سازگار هستند ،

می توانند به کودک خود ساختار و

پشتیبانی ارائه دهند حتی اگر عدم

اطمینان ادامه یابد.

ثبات می تواند سخت باشد. با خود مهربان باشید. شما بهترین کاری را می کنید که می توانید انجام دهید.

در اینجا چند ایده برای ارائه سازگاری ارائه

شده است:

در صورت امکان ، روال عادی و یکسانی را

برای فرزند خود تنظیم کنید. به عنوان مثال

، کودک خود را هر شب در یک ساعت

مشخص بخوابانید.

وقتی قانون تنظیم می کنید ، به آن پایبند باشید

و به آنها بگویید که چرا. به عنوان مثال ، "آتش

داغ است و می تواند به تو صدمه بزند ، بنابراین

نمی توانی به آن نزدیک شوی."

یک چیز را برای شروع انتخاب کنید. اگر دوست دارید فرزندتان در خانه بیشتر کمک کند ، روی

این رفتار تمرکز کنید.  وقتی کمک میکند او را تحسین کنید و پیرامون این رفتار قواعدی تنظیم

کنید. به عنوان مثال: وقتی می تونی با دوستت بازی کنی که تمیز کردن اینجا تموم شه!
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انتخاب ها
کودکان ممکن است زمانی که

گزینه های بسیاری برای انتخاب

وجود دارد احساس استرس کنند

و سردرگم شوند. محدود کردن

گزینه ها می تواند به فرزند شما

کمک کند، مخصوصاً زمانی که

عوامل بسیاری خارج از کنترل او

هستند.

 

• مستقل شدن و شروع تصمیم گیری

برای خود

• پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس 

• شروع پذیرش مسئولیت 

• ایجاد توانایی های حل مسئله

انتخاب ازمیان گزینه ها به فرزند

شما در این موارد کمک می کند:

در اینجا چند ایده برای انتخاب در خانه آورده شده است:

با 1 یا 2 انتخاب شروع کنید: "می تونی پیراهن زرد یا تی شرت آبیت رو بپوشی."

منتظر انتخاب آنها باشید. تصمیم گیری ممکن است زمان ببرد.

اگر فرزند شما عصبانی یا ناراحت است ، می توانید بگویید: "من می بینم که به خاطر ..... از

من عصبانی هستی. اگر نیاز داری می تونی 5 دقیقه استراحت کنی یا به من در آماده کردن

شام   کمک کنی. این 2 گزینه انتخاب رو داری "
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احساسات
از بدو تولد تا عبور از نوجوانی، فرزند شما در مورد احساسات یاد میگیرد و سعی در مدیریت آنها

دارد. آنها در این کار به کمک شما نیاز دارد.

• قادر به شناسایی احساسات باشند. عصبانیت چیست؟ غم چیست؟ هیجان چیست؟

• یاد بگیرید که چگونه با احساسات کنار بیایید. چطور می توانم وقتی عصبانی میشوم آرامشم را

حفظ کنم؟ چگونه می توانم به دوستم که احساس غم و اندوه می کند ، کمک کنم؟

• ببینید که بزرگساالن چگونه با احساسات برخورد می کنند. کودکان از رفتارهای بزرگساالن درس

می گیرند. ما باید به کودکان روشهای سالم برای ابراز و مدیریت احساساتی مانند عصبانیت ،

ناامیدی و همچنین عشق ، هیجان و شادی نشان دهیم.

کودکان نیاز دارند که:

میشه با هم پیاده روی کنیم. گاهی

اوقات این به من کمک می کنه تا

آرامش پیدا کنم.

می بینم که

ناراحتی از من

چی میخوای؟
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استفاده از بدن
وقتی زبان کافی نیست، کودکان افکار خود را از

طریق  رفتار، بدن  یا بازی ابراز می کنند.

 

ممکن است فرزند شما نتواند به شما  دلیل رفتارش

را بگوید. آنها قبل از اینکه تفکرشان دوبازه فعال شود

باید ابتدا بتوانند رفتارشان را تنظیم و دوباره ارتباط

برقرار کنند.

 

برای کمک به تنظیم رفتار فرزند خود از بدن شروع

کنید.

 

ارائه ی روشهایی برای استفاده از بدن می تواند به

فرزندتان کمک کند. به خاطر داشته باشید که کودکان

در هنگام تنظیم نبودن رفتار و یا عدم احساس اتصال

نمی توانند تفکر منطقی داشته باشند.

 

حرکت کن، بدو ، بپر ، بازی کن

 

کودکان نیاز دارند بدنشان را حرکت

دهند. آیا فرزندتان می تواند بیرون برود

و  برای ده دقیقه بدود؟

 
نفس بکش

 

تنفس می تواند به آرام کردن سیستم

عصبی کمک کند. آیا می توانید همراه

فرزندتان سه نفس  برا ی چهار شماره 1 ، 2

، 3 ، 4 نفس را به داخل و چهار شماره به

بیرون بدهید.

 

چند روش برای استفاده از بدن برای

حمایت از فرزندتان ...
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