Nepamirškime, kad visada
galima PABANDYTI IŠ
NAUJO.

„PRAŠAU
PABANDYTI
IŠ NAUJO“
Tai 4 žodžiai, kurie
vaikui (ar suaugusiajam)
padės stebėti savo elgesį.

Kas yra
mandagus
vaikas?
Kauno lopšelis – darželis „Liepaitė“
Mokytoja Renata Grėbliūnė

Lankstinukas skirtas tėvams ir pedagogams.

Pabandyti iš naujo
galima beveik visada – ta
proga reikia pasianudoti.

2021 – 2022 m.m.

Ką daryti? Arba 7P

Pati teisiausia tiesa
Obuoliai neauga ant kriaušių, o
persikų nerasime kopūstų lauke.
Vaikai visų pirma mokosi iš mūsų
– tėvų bei mokytojų.

Galime pažiūrėti į save
be veidrodžio
Jei vaikas nepasisveikina atėjęs į
darželį, derėtų apsvarstyti, ar
visada pasisveikiname parėję
namo patys.
Jei vaikas kitam vaikui liepė
palaukti savo eilės, pastebėkime,
ar ne mūsų tai žodžiai.

 Pasisveikinti įėjus į patalpą –
namo, parduotuvę, pas
gydytoją, įsėdus į taksi ar užėjus
į kavinę.
 Padėkoti – vaikui, tėvams,
mokytojui, kaimynui, kuris
palaikė Jums duris.
 Paprašyti – netgi vaiko, kad
apsiautų kojines, kad
paskubėtų, kad palauktų.
 Palaukti – kol vaikas apsiaus
batą, kol jis baigs žaisti.
Susitarti su vaiku galima, tik to
išmokti turi abi pusės.
 Patylėti – nepertraukime vaiko.
Jei mes nuolat jį pertraukiame,
jis galimai nesupranta, kad tai
nemandagu.
 Pasilaikyti negatyvią nuomonę
sau – jei kaimynas vairavo ne
taip, kaip patinka Jums, jei
mokytoja pasirodė panašesnė į
Ožką, nei vakar.
 Pažaisti – įvarūs vaidmeniniai
žaidimai padės atskleisti vaiko
socialinius gebėjimus. Žaidžiant
galima modeliuoti įvairias
situacijas, kurios padės tobulinti
mandagumo įgūdžius.

KNYGOS, KURIOS GALI
PADĖTI IR
SUAUGUSIAM, IR
VAIKUI










„Po mandagumo
skraiste“ D.Niccolini
„AČIŪ IR PRAŠAU: atverk ir
sužinok“
Paolo Mancini, Luca De Leone
PATIEMS MAŽIAUSIEMS:
„Atsiprašau. Žodis, kuris labai daug
gali“ , „Prašau. Ar žinai stebuklingą
žodį?“ , „Ačiū. Žodis, kurį visi
turime prisiminti“.
„Mandagumo abėcėlė“ Natalija
Čub.
„Pelytės Merės mandagumo
mokyklėlė“ James Maclaine.
Trace Moroney JAUSMŲ
SERIJOS knygelės.
„Kakė Makė ir pabėgusios ausys“,
Lina žutautė.

Daugumoje animacinių filmų taip pat
būna „mandagių ir
nemandagių“ veikėjų ar situacijų. Jei
galite – sustabdykite filmą ir
aptarkite su vaiku situaciją, veikėją.
Paklauskite, kaip vaikui atrodo,
kaip dera elgtis vienu ar kitu atveju.

