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Начинот на кој што говориме, комуницираме со нашите деца е многу важен,
особено со помалите деца кој сеуште се развиваат и го усвојуваат говорот.
Комуникацијата го зацврстува чувството на сигурност кај нив и овозможува
создавање на блиска поврзаност со возрасните, како и усвојување на начин
на комуникација со другите.

Понекогаш, помалите деца едноставно ги игнорираат Вашите барања или
пак го прават токму спротивното од она што ги замолувате. Можеби ги
тестираат границите на своето однесување, (затоа што тоа го прават), а
можеби е поврзано и со фразите кој ги користите. Некои од нив се;

- Немој да бегаш! Престанете да трчате! Не се искачувај таму! Ве молиме,
не скокајте од таму! Не скокај од креветот! Престанете да трчате на
лизгавиот под! Не ги расфрлај играчките!
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Сето тоа може да изгледа како непослушност или игнориање од страна на децата но
всушност мозокот на малите деца поинаку ги обработува овие фрази. Тоа не е нешто
што децата го прават намерно туку е повеќе природна последица од начинот на кој е
структурирани нивниот мозок. Фактот што ги додаваме „не“ или „немој“ на фразата, не
ни е од голема помош, а детето го прави токму она што сакаме да го спречиме.

Во овие ситуации можеме да се обидеме со замена на негативниот говор со позитивни
говорни алтернативи. Наместо да му кажеме на детето што не треба да прави, ќе му
дадеме до знаење што би сакале да прави.

• Негативниот јазик му кажува на детето што не треба да прави, но не дава предлози за
позитивни активности што би можело да ги преземе.

• Позитивниот јазик му кажува на детето што би можело да направи - дава предлог како
алтернатива на однесувањето што сакаме да го спречиме.
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Позитивните говорни алтернативи се еден пресврт во комуникацијата со децата, кој може
да биде покорисен, децата полесно да го следат како и да се редуцира употребата на
негациите како „НЕ“, „ЗАСТАНИ “, „НЕМОЈ“ и др., а со тоа и можност овие негации да
станат помоќни во ситуации кога мора да се употребат (на пр. од безбедносни причини).

Секако, потребно е нивно почесто практикување со цел да преминат во поефикасен начин
на комуникација и надминување на комуникациските бариери особено со помалите деца.
Обидете се да ги употребите и забележете ги ефектите!
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„Немој да  викаш“ „Можеш ли потивко?“

„Престани да плачеш“

„Не го удирај“

„Раскажи ми што се случи, те слушам“

„Те молам биди нежен/а“



„Смири се“

„Немој да трчаш“

„Како можам да ти помогнам?“

„Обиди се да се одиш полека“
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„Немој да трчаш“

„Немој да бидеш
тажен/а“

„Обиди се да се одиш полека“

„Во ред е понекогаш да бидеш
тажен/а“


