
Υπέροτα λόγια ποσ μπορούμε να λέμε ζηα παιδιά μας  

Γξάθηεθε από  diaxeiristis  

 

1. «Ήζνπλ πάληα έλα ζπλ ζηε δσή κνπ». 

Εμεγήζηε ζην παηδί ζαο πόζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ γηα ζαο θαζεκεξηλά. 

Είλαη ό.ηη πην ππέξνρν κπνξεί λ' αθνύζεη. Τν λα μέξεη έλα παηδί πσο είλαη ό,ηη 

θαιύηεξν ζπλέβε ζηε δσή ζαο, βάδεη ηα ζεκέιηαγηα λα κεγαιώζεη κε όκνξθα 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηό ηνπ. 

 

2. «Είλαη θαιό λα κηιάο» 

 

ηαλ έλα παηδί παξαπνληέηαη γηα θάηη, ζπλήζσο δελ ιέεη ...παξακύζηα, αιιά δεηά λα 

κάζεη κε πνηνλ ηξόπν λα ρεηξηζηεί κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε. Αληί, ινηπόλ, λα ηνπ 

Πείηε «ζηακάηα λα ιεο παξακύζηα», δνθηκάζηε ην «έια λα δνύκε καδί ηη ζα 

θάλνπκε». Απηό ζα δείμεη ζην παηδί ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξεί ζην 

κέιινλ λα αληηκεησπίζεη αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, αιιά θαη Θα ηνπ δώζεη λα 

θαηαιάβεη όηη ελδηαθεξόζαζηε γηα ην ηη ηνπ ζπκβαίλεη. 

 

3. «Είκαη πνιύ πεξήθαλνο/ε γηα εζέλα. Τα θαηάθεξεο πνιύ θαιά» 

 

Τν λα γλσξίδεη έλα παηδί πόζν ππεξήθαλνη είλαη νη γνλείο ηνπ γηα θάηη πνπ έθαλε - 

απιό ε πεξηζζόηεξν ζύλζεην - ηνπ δίλεη θίλεηξα γηα λα δνθηκάζεη πεξηζζόηεξν ηηο 

δπλάκεηο ηνπ. Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη λα θνβόζαζηε λα επαηλείηε ζπρλά ην παηδί ζαο, 

αθόκε θαη γηα ηηο πην κηθξέο θαηαθηήζεηο ηνπ. 

 

 

 



4. «Είπα, όρη» 

 

Τα παηδηά έρνπλ αλάγθε ηα όξηα θαη ηελ θαζνδήγεζε. Είλαη ζεκαληηθό λα 

ζπκπεξηθέξεζηε κε ζεβαζκό ζηα παηδηά, όκσο ρξεηάδνληαη θαη ηελ σξηκόηεηά ζαο γηα 

λα γλσξίζνπλ ηα κνλνπάηηα ηε ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο. Τα παηδηά πνπ δελ 

γλσξίδνπλ πεξηνξηζκνύο, αηζζάλνληαη αλαζθαιή. 

 

5. «Δελ πεηξάδεη λα θιαηο ή λα ληώζεηο ζηελνρσξεκέλνο» 

 

Η πην θνηλή απάληεζε ζ' έλα παηδί πνπ θιαίεη, είλαη: «Έια, έια ηώξα κελ θιαηο». 

Απηό όκσο πεξλά ζην παηδί ην κήλπκα πσο είλαη αδπλακία ην λα θιαίεη θαλείο θαη 

πσο είλαη θαιύηεξν λα θιεηδώζεη κέζα ηνπ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Αλ ην παηδί πνλάεη 

ή είλαη ζηελνρσξεκέλν, δνθηκάζηε λα ηνπ πείηε: «Αλ ζε πνλάεη, θιάςε κέρξη λα ζνπ 

πεξάζεη». Δίλνληάο ηνπ ηελ άδεηα λα θιάςεη, ηνπ δίλεηε ηε δπλαηόηεηα λα 

αλακεηξεζεί ην ίδην κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη όρη κε ην πώο λνκίδεηε εζείο πσο Θα 

πξέπεη λα ληώζεη. 

 

6. «Δελ είζαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεηο νηηδήπνηε» 

 

Τα παηδηά ζήκεξα έρνπλ πνιύ θνξησηηέλν πξόγξακκα. ιν θαη κε θάηη αζρνινύληαη: 

κπαιέην, καζήκαηα κνπζηθήο, αζιεηηζκό. Αξθεί λα ην πνπλ νη γνλείο θαη ηα παηδηά 

είλαη έηνηκα λα θάλνπλ ηα πάληα. Ξερλάκε, όκσο, πσο αθξηβώο όπσο θαη νη κεγάινη, 

έηζη θαη ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε από ρξόλν ρσξίο λα θάλνπλ ηίπνηε, λα μεθνπξαζηνύλ 

θαη λα νλεηξνπνιήζνπλ. Ο ππεξβνιηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαηαζηξέθεη ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ, αιιά θαη ην Παηρλίδη πνπ ρξεηάδεηαη. 

 

7. «Δελ πεηξάδεη λα θάλεηο ιάζε» 

 

Ίζσο είλαη πάλσ από ηηο δπλάκεηο ζαο ην λα κείλεηε ήξεκνη, όηαλ ην παηδί ζαο 

αδεηάζεη ηηο θόθθηλεο λεξνκπνγηέο ηνπ πάλσ ζην αγαπεκέλν ζαο ιεπθό 

ηξαπεδνκάληηιν. Δελ είλαη, όκσο. ηόζν δύζθνιν ην λα ην βνεζήζεηε λα κάζεη Πσο 

όινη θάλνπλ ιάζε. ια ηα παηδηά έρνπλ αηπρήκαηα, θαζώο κεγαιώλνπλ. Τν λα ηα 

θξαηάηε ζε απόζηαζε ή ην λα θνβνύληαη κήπσο θάλνπλ θάηη ιάζνο, ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ ηα βνεζά λα ληώζνπλ απηνπεπνίζεζε, λα κεγαιώζνπλ ληώζνληαο 

ηθαλά λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. 

 

8. «Είζαη πνιύ έμππλνο, πνπ ηα θαηάθεξεο» 

 

Δίλνληαο ζην παηδί ηελ επθαηξία λα θηηάρλεη κόλν ηνπ θάηη ή λα ιύλεη δύζθνια 

παηρλίδηα, ην θάλεη λα ληώζεη απηνπεπνίζεζε.Αλ πάιη απνηύρεη, κπνξείηε ληη πείηε: 

«Μπξάβν ζνπ, πνπ πξνζπάζεζεο». Αλ πάιη ην θάλεη κε επηηπρία, έρεηε κηα πνιύ 

θαιή επθαηξία λα ην επαηλέζεηε. 

 

9. «Μνπ αξέζεηο, γηαηί είζαη εζύ» 

 

Τελ άλεπ όξσλ αγάπε ηελ έρνπκε αλάγθε όινη. Έλα παηδί ρξεηάδεηαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν λα μέξεη θαη λα αηζζάλεηαη πσο είλαη πνιύ θαιά όπσο είλαη εθείλε ηε 

ζηηγκή. Λέγνληάο ηνπ θάηη ηέηνην, ηνπ ιέηε ηαπηόρξνλα πσο δελ ρξεηάδεηαη λα ζαο 

απνδείμεη ηίπνηα: αξθεί πνπ βξίζθεηαη εθεί γηα ζαο. 

 

http://www.skaipatras.gr/skai-patras-lifestyle/item/55956-a.html
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10. «Σ' αγαπώ» 

 

Είλαη νη πην όκνξθεο ιέμεηο πνπ Θα κπνξνύζε λ' αθνύζεη έλα παηδί. Ωο γνλείο, 

νθείινπκε λα ηηο ρξεζηκνπνηνύηηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. 

 

  


