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Tudom, hogy jót szeretnél. Tudom, mennyire
fontos neked, hogy jól sikerüljön a
Karácsony, és azt is tudom, hogy tisztában
vagy vele, hogy ez rajtad múlik elsősorban. 

De nincs szükség arra, hogy megszakadjál az
ünnepekre való készülődéskor és az
ünnepek alatt ahhoz, hogy ez legyen életed
legjobb Karácsonya! 

Minden anya tudja, hogyha ő jól van, az egész család jól van. Senki
sem lett attól jobb anya, hogy feláldozta magát a családjáért. A
mártírság nem kifizetődő. A gyerekek nem lesznek hálásak, sőt,
miután óriási lelki terhet jelent számukra az áldozat, inkább
visszájára fordul mindez, a férfi pedig keresi, de nem találja azt a
sugárzó, energiabombát, akibe annak idején beleszeretett. Az anyák
mégis szeretik magukat feláldozni, saját igényeiket markánsan a
család különböző tagjainak igényei mögé helyezni. 

Mi lenne, ha idén elengednéd a sok-sok feladatot és
leegyszerűsítenéd az ünnepeket annak érdekében, hogy végre
valóban arról szóljon a Karácsony, amiről szeretnéd: a
SZERETETRŐL, a PILLANATRÓL, a KAPCSOLÓDÁSRÓL?

Ezzel a családi ünnep tervezővel ebben szeretnék Neked segíteni.
Gyere velem!

Pethő Orsolya, pszichológus
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Hát nem lenne nagyszerű, ha ahelyett, hogy kimerültnek, és
csalódottnak éreznéd magadat, kipihent, feltöltődött és elégedett
lennél?  

Mi lenne, ha idén Karácsonykor …

Valóban értékes időt töltenél a szeretteiddel

Nem a ajándékokról és a vásárlásról szólna az ünnep

Törődnél a testeddel is, és egészséges, fit maradnál, hisz odafigyelnél
az étkezésedre, lenne időd nagyokat aludni és sokat mozognál a
szabadban

Idén nem a külsőségekről, hanem a valódi belső értékekről szólna ez
az ünnep és meg tudnátok élni a karácsony valódi jelentését?

Lehetetlennek tűnik? 

Pedig nem az! 

Egyre többen mondanak nemet a karácsonyi őrületre, rohanásra.
Hiszen ez az ünnep valójában nem erről szól! Nem a tökéletes
sütemény, a tiszta lakás vagy az ajándékok adják meg az igazi
értelmét. A szeretetre éhes szívünket nem étellel kell teletömni.
Sokkal több befelé figyelésre, kapcsolódásra és valódi jelenlétre van
szükség ahhoz, hogy rátaláljunk arra, amit igazából keresünk.

Egy pillanatra képzeld el, hogy január 1-eje van!
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Kemény év van mögöttünk, mint mindig. Ha mindezt még tetézed az
eszeveszett rohangálással, takarítással és ideges készülődéssel, biztos,
hogy mint egy kifacsart konyharuha roskadsz le az ünnepi asztalhoz,
csalódottan, miközben a gyerekek hisztiznek és persze nem esznek
semmit. Valóban erre vágysz? Nem hiszem!
Ülj le, csukd be a szemedet és néhány mély lélegzet után gondold
végig, mire vágysz úgy igazán! Mit szeretnél megteremteni a családod
számára az idei ünnepen? Nyisd ki a szemed és írd le a legfontosabb
céljaidat! Mi számít igazán? 

Írd le ezeket!

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

Első lépés: Állíts fel fontossági sorrendet!
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Mi a célod célja? Céljaink hierarchiába szerveződnek, és minden cél
felett találunk egy még magasabbat, amit általa szeretnénk elérni.
Biztos, hogy nem a tiszta lakás a legmagasabb rendű célod, hanem
valami ami még ennél is fontosabb. Éppen ezért hasznos
megfogalmaznod, mi az, amit a legmélyebben vársz ettől az ünneptől,
s ehhez kell megválasztanod az eszközöket és kijelölnöd az odavezető
utat, természetesen figyelembe véve az erőforrásaidat is. Írd le ezt a
legmagasabb rendű célodat!

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

Most pedig rangsorold a leírtakat! Adjál egyes sorszámot a
legfontosabbnak, és haladj így tovább a legkevésbé fontosig!
Mérlegeld, nem írtál e túl sok célt! A kevesebb sokszor több,
nyugodtan húzd ki a célok felét. 

A célom célja
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1) .………………………………………………………………………………………………………………

Ami miatt olyan boldog voltam:….......................................................................

......................................................................................................................................

Ezt tehetem azért, hogy hasonlóban legyen részem:………………………………

.....................................................................................................................................

Eddig sem tett jó szolgálatot, így most se számíts rá, hogy a hasznodra
lesz! A tökéletesség hajszolása rengeteg szorongással és konfliktussal
jár, ezt már nagyon jól tudod. És épp azt nem éred el vele, amit
szeretnél, vagyis a boldogságot. A tökéletes Karácsony nem a
külsőségeken múlik. Minél inkább el akarod érni, annál kevésbé tudsz
az "itt és mostban" lenni, megélni a pillanatot. A maximalizmus folyton
a jövőben tart a jelen helyett. A boldogság azonban sosem a vágyott
jövőben, hanem a jelenben rejlik. Ha képes vagy hálát adni az egyes
pillanatokért, hogy együtt lehetettek, mindegy, milyen körülmények
között, akkor máris elérted, amit igazából szerettél volna. Csak a
pillanat számít! Sem a tiszta lakás, sem a tökéletes étel, sem a
gyönyörű díszítés nem ér semmit, ha közben kimerült vagy és
boldogtalan. 
Emlékezz vissza az eddig átélt ünnepekre! Melyek voltak azok a
pillanatok, amikor boldog voltál? Gyűjtsd össze a legszebb emlékeket!

Számolj le a maximalizmusoddal!
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legszebb Karácsonyi emlékeim:



2) .………………………………………………………………………………………………………………

Ami miatt olyan boldog voltam:….......................................................................

......................................................................................................................................

Ezt tehetem azért, hogy hasonlóban legyen részem:………………………………

.....................................................................................................................................
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legszebb Karácsonyi emlékeim:

3) .………………………………………………………………………………………………………………

Ami miatt olyan boldog voltam:….......................................................................

......................................................................................................................................

Ezt tehetem azért, hogy hasonlóban legyen részem:………………………………

.....................................................................................................................................



Nem tudsz minden feladatot elvégezni, és nincs is rá szükség. Ahhoz hogy
idén valóban a pillanatnak tudj élni, el kell engedned néhány dolgot,
néhány feladatot. Írd össze, melyek ezek: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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Mit nem csinálok meg idén?



Minden gyermekeddel külön-külön töltsél el néhány órát, amikor csak róla szól
minden! Kérdezd meg, mit akar játszani, miről szeretne beszélni, mivel
szeretné tölteni az időt! Majd dobd be a gyeplőt és engedd, hogy gyermeked
irányítsa az együtt töltött időt! Meglátod, imádni fogja.

Nem minden családi hagyományról tudjuk, hogy mi miatt alakult ki. Sokszor csak
gépiesen ismételjük, és ragaszkodunk olyasmihez is, ami semmit sem jelent a
számunkra. Gondold át ezeket, és szelektáld ki, amelyek már nem szolgálják a
családot! Miért ne találhatnátok ki új hagyományokat, amelyek valódi jelentéssel
bírnak a számotokra? Mit jelent számotokra a Karácsony? Mi az, amit át szeretnél
adni gyermekeidnek?

Néhány ötlet: 

1.

2. Írjatok minden ajándékhoz egy rövid szöveget is, amiből kiderül, mit szerettek a
tulajdonosában? Így valódi tartalommal töltitek meg a tárgyakat.
3. Szedjétek össze a kinőtt ruhákat, játékokat és vigyétek el a rászorulóknak. Nem
lehet elég korán megtanítani a gyerekeknek, hogy adjanak másoknak is. 
4. Menjetek el sétálni és tegyetek valami apróságot a szomszédok ajtajára, akár
egy megírt képeslapot, kártyát tele jókívánságokkal!  Meg fognak lepődni:)
4. Készítsétek el együtt a dekorációt! Lehet, hogy nem lesz olyan szép, de az
együtt töltött idő megszépíti őket. 
5. Süssetek együtt sütit! Jobban esik az étel, amit együtt készítettetek. 
6. Sétáljatok a természetben és gyűjtsetek ágakat, tobozokat a dekorációhoz! A
friss levegő, a természet a leghisztisebb gyereket is megszelidíti. 
7. Legyen ez a Karácsony valóban zöld, és gondoljátok át, mit tehettek a bolygóért
és hogyan tudjátok a természetet védeni!
8. Készítsétek el együtt az Adventi Naptárat és minden napra egy-egy családi
programot írjatok bele (társasozás, fogócskázás, éneklés, táncparti a kedvenc
zenétekre)!
9. Tartsatok képernyőmentes napokat! Értékes percek, órák szabadulnak fel. 
10. Írjatok közösen Karácsonyi verset!

második lépés: A jelentéssel bíró hagyományok
teszik emlékezetessé az ünnepeket
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………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………….............................

Új családi hagyományaink: 
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Kérd meg gyermekedet, hogy csak egy ajándékot válasszon
Beszéljetek össze a rokonokkal és együtt vegyetek valamit
Legyen egy közös, családi ajándék is, ami valami közös élmény legyen
Ne nézzen gyermeked reklámokat
Néha jobban örülnek a gyerekek a kicsomagolásnak, mint magának az
ajándéknak - készíts bonyolult csomagolást
Készítsetek együtt ajándékot a családtagoknak (receptkönyv, fotóalbum,
házisüti, vagy valami szívességről voucher) 

A mi családunkban már évek óta az a hagyomány, hogy csak a gyerekeknek
veszünk ajándékot, s nekik is csak egyet. Borzasztó elkeserítő és ijesztő látni a
tömeget a boltokban, amint idegesen igyekeznek megvenni valamit, aminek talán
nem is örül majd a leendő gazdája. A cégek rengeteg pénzt költenek reklámokra, a
boltok roskadásig tele vannak mindenféle holmival, a városban képtelenség
közlekedni. Ez lenne a Karácsony lényege? Nem hiszem. A tárgyak nem tesznek
boldoggá, maga a szerzés, ami az agyban megemeli a dopamin nevű hormon
termelődését (ez felelős a jutalomérzetért). Fokozatosan függőség alakulhat ki,
ami azzal jár, hogy állandóan csak újabb és újabb tárgyra van szüksége a
gyereknek, de valójában nem örül túl sokáig. Az igazság az, hogy azok a gyerekek,
akik kevesebb ajándékot kapnak ugyan, de a szüleik több minőségi időt töltenek
velük, boldogabbak. Arról nem is beszélve, hogy a bolygónkat sem tesszük tönkre
annyira, amelyen ők fognak élni. Mi vagyunk azok, akik rászoktattuk őket a
rengeteg ajándékra, mi tehetünk arról, ha azt hiszik, hogy enélkül nem tudnak
élni. 
Nem könnyű megállítani a Karácsonyi fogyasztási őrületet, de nem is lehetetlen.
Szerencsére egyre többen választják a saját kezűleg készített ajándékokat, az
élményeket a vásárlás helyett. Beszélgessetek a családtagokkal erről, hátha ti is
csatlakoztok azokhoz, akik a Karácsony valódi, mélyebb értékét keresik!

Néhány ötlet:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Harmadik lépés: Több jelenlét, kevesebb ajándék
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Gyermekeink is fogyasztási őrületbe születnek bele. De vajon vádolhatjuk e a
kicsiket, ha elkapja őket a láz, és beszippantja az „Akarom!” energiája? „Nekem egy
favonatom volt meg egy kisautóm, és mégis boldog gyerekkorom volt!” – hallom
apukáktól. „Kint játszottam a porban a haverokkal, és nem volt szükségünk ennyi
kacatra.” Aztán valaki más: „Azt szeretném, ha a gyerekemnek mindene meglenne,
nem úgy mint nekem volt. Miért ne venném meg, ha megtehetem?” Kinek van igaza?
Mit vegyek meg, és mit ne? Hol a határ? Mit mondjak, miért nem veszem meg?
Gyermekeink szemében nincs a tárgyaknak valódi értéke. A bőség és az a tény, hogy
könnyen megszerezhetőek a javak, azt eredményezték, hogy nem tudjuk őket
megbecsülni. Rengeteg kérdés merül fel ilyenkor, amelyeket nem könnyű
megválaszolni, de az biztos, minél több játéka van egy gyereknek, annál kevesebbet
játszik.
Egy német projekt megdöbbentő eredményeket hozott (Der Spielzeugfreie
Kindergaten - azaz játék nélküli ovi). Abból a szobából, ahol a gyerekek tartózkodtak
eltávolítottak minden játékot, csak a szükséges tárgyak maradtak, pl.: székek,
asztalok stb. Arra voltak kíváncsiak, mit kezdenek a gyerekek magukkal. Az első
napon unatkozva, összezavarodva lézengtek az üres helységben. A második napon
már az ott maradt használati tárgyakkal kezdtek többféle játékba, például az
asztalterítőket a saját cipőikkel rögzítették és barlangot építettek belőlük.
Nemsokára felfokozódott a hangulat, és szaladgálva, kacagva játszottak naphosszat.
A harmadik hónap végére varázslatos képzeletbeli világot építettek és játszottak a
gyerekek. Csak hab a tortán,  hogy javult a kommunikációs és koncentrációs
képességük, a figyelmük. Erről eszembe jutott az a szülinap zsúr, amit egy dojo-ban
rendeztünk (karate terem) a fiamnak. Semmi más nem volt ott, csak nagy üres tér, a
falon tükör és néhány habszivacs tégla. A gyerekek őrületes bulit csaptak, máig
szívesen emlékszünk rá. 
Emellett azt is tudjuk, hogy a szerzés, a birtoklás ugyanolyan dopamin fröccsöt
eredményez az agyban, mint bármelyik másik függőség. Könnyen szerzett
örömérzet ez, ami azonnal el is múlik, mint az első randi izgalma. A gyerek azt érzi,
hogy élni sem tud egy-egy új játék nélkül, sóvárog, de csak addig, amíg meg nem
kapja. 
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Inspiráció: Gyerekek egy játékok nélküli világban



Mégis veszünk, mert nekünk nem volt, vagy épp azt mert igen, mert bűntudatunk
van amiatt, hogy keveset foglalkozunk vele, mert nem ismerünk más
szeretetnyelvet, mert nem tudjuk elviselni, amikor csalódott. A szerzés hasonlóan a
cigarettához, az alkoholhoz, vagy más hasonló dolgokhoz függőséget okozhat. A
könnyen jött öröm sokkal nagyobb, mint amit hétköznapi tevékenységekkel el lehet
érni. Idegrendszerünk megszokja a koca-jutalmat és már más örömet el sem tud
képzelni. Sóvárog, követel. A sok játéktól a gyerekek egyáltalán nem lesznek
boldogabbak, ahogyan azt szeretnénk. Sőt. Mint a drog utáni depressziós másnap,
úgy lesz egyre inkább elviselhetetlen az élet  szerzés nélkül.
A kevesebb játék paradox módon több, mélyebb, tartalmasabb, önállóbb játékhoz
vezet. Kisebb lesz a kupi otthon, nem veszekszünk állandóan miatta. Meg tud
nyugodni a lelkünk, a szemünk a lakás üres pontjain. A a kicsik a kevesebb tárgyat és
játékot megtanulják értékelni. És nem csak egy pillanatra, amikor megkapják.
Nemsokára itt a Karácsony. Amikor elmegyünk vásárolni, érdemes szem előtt
tartanunk ezeket a szempontokat. Gondoljuk végig, mit jelent számunkra az ünnep?
Mi az, amit az ajándékozással ki akarunk fejezni? Nincs más mód, amivel kevésbé
káros módon ugyanezt a célt el tudjuk érni?
Például vezessünk gyerekenként listát,  amelyen gyűlnek a kívánságok. Ha valamire
bizonyos idő után is úgy érzi, hogy nem tud nélküle élni (kisebb gyerekeknél ez 2-3
hét, felnőtteknél 2-3 hónap minimum), akkor vegyük meg. A módszer rádöbbenti
majd arra, hogy mennyi minden iránt sóvárgunk csak, amire már nem is emlékszünk.
Ezzel két legyet is ütöttünk egy csapásra, mert a várakozás egyben a késleltetés
kialakulását is segíti.
Adjunk inkább élményt, közös időt, figyelmet. Ha már veszünk játékot,
ragaszkodjunk azokhoz, amelyek nyílt végűek, a kicsik fantáziájuktól függően
sokféle módon használhatják, és maguktól nem csinálnak semmit. A zörgő, zenélő
villogó dolgok börtönbe zárják a gyerekek fantáziáját.
Vállaljuk fel a konfliktust a családdal, és vegyünk közösen mindössze egy-egy
ajándékot.
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Sokféle módon lehet feszültté tenni az ünneplést: görcsös elvárásokkal, amelyek
persze nem teljesülnek be, vagy agyonhajszolt, stresszes felkészüléssel. Most arra az
esetre gondolok, amikor a tisztelt egybegyűltek különböző életfilozófiája és nevelési
elvei ütköznek a karácsonyfa alatt. Mennyi édességet ehet Zsolti? A kissé már
kapatos nagybácsi legyen már egy kicsit halkabb, amíg a baba alszik! Vagy a nagyi
legyen kedves és ne szidja fennhangon Marcinak a saját szüleit! “Az a balfék apád
még erre sem képes…” És semmi szükség arra, hogy Józsi bácsi pikáns történetekkel
szórakoztassa a gyerekeket.
A közös ünneplés felnagyíthatja a konfliktusokat, s a szeretet új dimenziója kerül
reflektorfénybe: SAJÁT HATÁRAINK védelme. 
“Mindegy, egyszer egy évben kibírjuk”, gondolják sokan és hallgatnak mint a sír,
nyelik a haragjukat. Otthon aztán Zsoltika nem tud elaludni, annyira fáj a hasa a sok
édességtől amit megevett, a kisbaba napi ritmusa teljesen felbomlik, Marci rájön,
hogy ha nagyihoz fordul, akkor ő azt is megengedi, amit a szülei nem és “a nagyi
jobban szeret engem, mint ti” — vesébe vájó mondattal vonul be a szobájába. A
szülők pedig arról veszekednek egész este, kinek kellett volna megálljt parancsolni a
család tagjainak. Ha ismerősek ezek a helyzetek, ideje tenni valamit…
Két lehetőségünk van, vagy tűrünk, vagy veszekedünk? Nyeljük le a békát, annak
érdekében, hogy elkerüljük a konfliktust, és a sértődést? A gyerekvállalás egyben
azt is jelenti, hogy végérvényesen felnőtté kell válnunk. Az én fogalmaim szerint ez
azzal is jár, hogy megtanuljuk másokkal tiszteletben tartatni a határainkat. Lehetnek
úgynevezett kemény feltételeink, amelyek megszegése együttléteink limitálásával
jár és lehetnek olyanok amelyek átmenetileg beleférnek, elviselhetőek. Azt, hogy az
adott szülő párnak hol vannak a határai, s melyek ezek közül azok, amelyek
kiemelten fontosak, csakis ők tudják eldönteni. Nincs szabály arra, kinek mit kell
elviselnie, hagynia a békesség kedvéért. Felnőttek vagyunk, el tudjuk dönteni. Hogy
nagypapa tejjel itatja a laktóz érzékeny gyereket, mert ő nem hisz ezekben a modern
táplálkozási marhaságokban? Nagyinál órákat néz tévét a waldorfos és úgy jön haza,
mint egy zombi? Anyós átrendezi a hűtőt, mert micsoda kupleráj van benne? 

Számomra mind olyan dolog, ami, ha annak ellenére történik meg, hogy szóltunk -
tehát kértük, hogy ne igyon, ne nézzen, ne rendezkedjen? Akkor nincs más, mint
korlátozásokat bevezetni. Kevesebbszer, vagy egyáltalán nem fogunk találkozni.
Ez a lépés sokak számára drasztikusnak tűnik, pedig jóval szelídebb, mint, amit a
mindennapokban valójában alkalmazni szoktunk. 
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Inspiráció: Konfliktust hozott a Jézuska



Az elsőnél csak hallgatunk — biztos, csak véletlen volt. A második alkalommal már
belül kezdünk fortyogni — hát nem veszi észre magát? A harmadik alkalommal már
majd szét robbanunk, de nem szólunk, maximum a párunknak, vagy a barátnőinknek
fröcsögünk róla, és csak a következőnél adunk hangot a sérelmeinknek — azt
viszont a másik már nem teszi zsebre.
A konfliktusok, bár aktuálisan kellemetlenek, előreviszik a világot. Félünk tőlük, mert
nem tanultunk meg határozottan kiállni magunkért, ezért csak a két végletet tudjuk
elképzelni: addig tűrök, amíg tudok, aztán egyszer csak kontrollálatlanul szakad ki
belőlem minden, és elpusztítja, ami az útjába kerül. A konfliktus nem egyenlő
egymás sértegetésével, üvöltözéssel, a veszekedéssel.
Néha nehéz elhinni, de nagypapa, a nagyi, a nagybácsi és mindenki a gyerek körül
alapvetően jó szándékú. Mégis távolabbi kultúrák ütköznek ilyenkor, mintha egy
őserdei törzzsel próbálnánk elfogadtatni, miért kell két percenként ellenőriznünk az
emailjeinket.
Amikor hagyjuk eszkalálódni a nézeteltéréseket, szinte már lehetetlen kulturáltan
beszélni róla. Addigra már az életünkért küzdünk, a túlélésért harcolunk — ennek
megfelelő hangnemben. Heves indulataink következtében már nem védjük a
határainkat, hanem egyenesen támadunk. Ahhoz, hogy sikerüljön a határainkat
megvédeni, és esélyt adjunk annak is, hogy a kapcsolat is megmaradjon, mindössze
öt egyszerű, illetve annak tűnő szabályt kell betartanunk:
1. Már az első alkalommal is érdemes szólni, amikor még urai vagyunk
indulatainknak.
2. Elsőként a hálánkat, elismerésünket fejezzük ki. Például: Olyan jó nagymamája
vagy a lányomnak. Jó nézni, amikor együtt játszotok. Megnyugtató, hogy ilyen
gondoskodó vagy.
3. Majd határozottan és egyértelműen kell felhívnunk a figyelmet a határainkra.
Például: Nem nézhet tévét, mert károsnak gondoljuk a képernyőt, ezért kérlek, te se
kapcsold be neki, akkor sem, amikor nem vagyunk itt. Kérlek, ne bíráld felül a szülői
döntéseinket.
4. Most jöhet egy újabb megerősítés, amellyel kívánságainkat is kifejezzük. Például:
Szeretném, ha jól éreznétek együtt magatokat, ugyanúgy, mint eddig. Remélem, a
jövőben is ilyen jó lesz a kapcsolatotok.
5. Persze előfordul, hogy különböző okokból kérésünk nem talál nyitott fülekre.
Ilyenkor a következmények is legyenek egyértelműek. Például: Ha nem veszed
figyelembe a kisfiam táplálkozási szokásait, akkor nem fogunk ennyit találkozni.
Nem tudom átengedni hozzád a gyerekeket, ha hagyod, hogy órákat tévézzenek.
Szeretném, ha a gyerekeimet az általam kiválogatott, jó minőségű játékok vennék
körül, ezért ha nem ezekből a játékokból választasz ajándékot, akkor nem adom
majd oda neki.
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A gyereknevelés néha bizony nem könnyű dolog. A kicsik hisztiznek, néha
agresszívek egymással, vagy velünk, nem akarnak egyedül elaludni, nem eszik meg,
amit főztünk, és a reggeli készülődés is rémálommá válhat. Se szeri se száma
azoknak a helyzeteknek, amelyeket szeretnénk jól megoldani, mégis gyakran
kiabálás, veszekedés a vége.

A gyereknevelés jórészt érzelmi munka a részünkről, és a kicsik viselkedése is
érzelmeik által vezérelt. Ám a gyerekek elsősorban a játékot használják arra, hogy
feldolgozzák a napi eseményeket, megszabaduljanak a feszültségektől,
megtanuljanak bizonyos készségeket. A legritkább esetben fognak leülni velünk
szemben és elmesélni, épp mi az, ami nyomasztja őket, s mi az, ami miatt épp
képtelenek együttműködni velünk.

Le kell fordítanunk a problémák megoldását a játék nyelvére, s így könnyedén
tudunk a gyerekekkel szót érteni, és az egyes helyzeteket megoldani.

A Kölyök Szerviz Játékgyűjteményben különféle nehéz nevelési helyzetek alapján
csoportosított játékokat találsz, amelyek egy része magában a kialakult helyzetben,
egy másik része azt megelőzően tud segíteni a probléma megoldásában.

Fogadd tőlem szeretettel ezt a két Kölyök Szerviz játékomat a gyűjteményből,
amelyek jól jöhetnek Karácsonykor, vagy a készülődés alatt. Ez az én ajándékom
Neked!

Eszköztár: Játékok
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NEM TUDSZ FELÉBRESZTENI
    Így játsszátok: 

Feküdj le a földre és tetesd, hogy alszol. Ásítozzál, majd mondd azt álmos hangon:
most olyan mélyen fogok aludni, hogy senki sem tud engem felébreszteni, akármilyen
furfangosan próbálná  is meg, biztosan nem sikerül majd! Melyik gyerek tudna
ellenállni ennek? Ha azt látod, hogy sikerült gyermekedet kellően provokálni, kezdj el
szuszogni, viccesen horkolni és várd, milyen eszközökkel próbál felébreszteni! Tűrd egy
darabig a próbálkozásait, fordulj egyik oldaladról a másikra, esetleg szórakoztathatod
őt azzal, hogy kommentálod a vicces álmaidat! Például: “Mintha azt álmodtam volna,
hogy megcsikizett egy zöld százlábú, na mindegy, biztos, csak álom volt.” Tetesd, hogy
alszol tovább, majd hirtelen ébredj fel, kapd el, öleld meg, puszilgasd - “Szóval nem is
egy százlábú volt, hanem te? Na jó, alszom tovább, többet nem tudsz felébreszteni.” És
a játék kezdődik elölről. Variáció: biztosan nem tudja senki ellopni a zoknimat, amíg
alszom, nem tud nekem bajszot rajzolni,  stb.

   Ezért működik: 

Melyik gyerek ne lenne benne egy kis mókában? Számára felhívás keringőre,
amikor azt állítod, hogy sosem tud majd felébreszteni, nyilván mindent meg fog
tenni, hogy sikerüljön. A játék sok érintéssel, öleléssel és nevetéssel jár, miközben
te csupán fekszel a földön, és megúszod a szaladgálást.
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JÁTÉKOK 
AMIKOR FÁRADT VAGY



    Így játsszátok: 

A feszült pillanatok után, amikor sikerült viszonylag megnyugodni, békülésképpen
játsszd el saját karikatúrádat! Legyél önmagad legrosszabb verziója! Kiabálj
nevetséges arcokat vágva, de hang nélkül, mintha valaki lenémított volna! Vagy
károgjál varjú hangon! Csinálj úgy, mintha dühödben kitépnéd egyesével a
hajszálaidat! Esetleg könyörögj kétségbeesetten nyugtató pirulákért! Kiabáljál
japánul vagy ál-olaszul! (Ehhez nem árt felkészülnöd néhány japán vagy olasz
filmből. A japánok azt is olyan mérgesen mondják, hogy hozz egy pohár vizet, hogy
bárki megszeppen tőle. Az olaszok pedig köztudottan sokat veszekednek.)
Kiabálhat helyetted viccesen egy plüss állat vagy báb is. Tettetheted magadat
viccesen betegnek vagy akár halottnak, amikor a gyerekeid az idegeidre mennek.
Hörögjél, vonszold magad a földön, aztán terülj el! Kitalálhatsz bármit, csak a
gyerekek nevessenek.

JÁTÉKOK 
KIABÁLÁS UTÁN

SÁRKÁNY ANYA

   Ezért működik: 

Nemcsak a gyerekek, de saját magad számára sem leszel annyira ijesztő, ha
ripacsként túljátszod a kiborulásodat. A veszekedés, kiabálás feszültségét érdemes
enyhíteni a nevetéssel. Neked sem lesz bűntudatod, s a kicsik is
megkönnyebbülnek. A közös játék után hatékonyabb lesz arról is beszélni, miért
tett rossz fát a tűzre.
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Láttuk, hogy nem kell egész nap a gyerekekre figyelned. Lehetetlen, és nincs is rá
szükség. Sőt! A kicsik fejlődése szempontjából fontos az önálló játék. Ám fel kell őket
tölteni érzelmileg ahhoz, hogy jól működjenek. Hogy tudjanak velünk együttműködni,
hogy legyen kedvük egyedül is játszani.A rendelkezésünkre álló eszköz a
kapcsolódás. Ez az, amikor teljes figyelmünkkel egymás felé fordulunk. Talán kíséri
szemkontaktus, talán érintés is, de maga a nagybetűs FIGYELEM az, ami
mindannyiunkat elönt azzal a kellemes érzéssel, ami semmihez sem hasonlítható.
Valahova tartozom, biztonságban vagyok, szerethető vagyok. Kevés az az idő, amikor
tényleg csak figyelünk a gyerekekre és épp nem akarunk tőlük semmit. Hogy valamit
elkezdjenek csinálni, vagy épp hagyják abba, amit csinálnak, esetleg ne érezzék azt,
amit éreznek.

A kicsiknek olyan nagy szüksége van a figyelemre, mint egy falat kenyérre. Pláne
ebben a furcsa helyzetben. Minden egyes valódi, vagy érzelmi szeparációs idő után
érdemes őket újra feltölteni. Ilyen a reggel, amikor egész éjszaka nem voltunk együtt.
Hasonlóan a délutáni szundi után sem árt, ha tudunk kicsit együtt lenni.
Szeparációnak számít az is, ha már hosszú ideig nem figyeltünk rájuk, vagy épp
veszekedtünk.

Amikor a teljes figyelemre gondolunk, sokszor túl nagy célokat tűzünk ki, amelyek
teljesíthetetlenek. Egy egész napot, vagy hétvégét akarunk a gyerekekre szánni. Erre
nincs szükség, akár 5, vagy 10 perc is fel tud tölteni egy gyereket, ha betartunk
néhány fontos szabályt!

Tipp: KÜLÖNIDŐ

Iktassatok be a napotokba néhány, de legalább két olyan rövid időt, amikor semmi
mással nem foglalkozol, csak a gyerekkel! Ne válaszolj sms-re, ne forrjon fel közben a
tészta vize. Te felajánlod az idődet és a figyelmedet a gyereknek, ám ő lesz az, aki
megtölti tartalommal. Most legyen az amit ő akar, azaz játsszátok azt, amit ő akar
(képernyőt ne nézzetek, ez fontos szabály)! Legyen egyértelmű, mikor kezdődik, s
mikor végződik (beállíthatjátok pl. a sütő óráját, hogy csörögjön). 

Meglátod, csodákat tesz ez a rövid idő is, sőt, számodra is megkönnyebbülést hoz
majd. Megnyugtató dolog, hogy csak 10 percre kell félretenned a feladataidat, a
gondjaidat. 

Eszköztár: Kapcsolódás és különidő



Alapszabályok
KÜLÖNIDŐ-höz

Nevezzétek el ezt az időt,
készíthettek hozzá egy rajzot,
szimbólumot is!

Egyszerre csak egy gyerekre
fókuszálj!

Jelezd, amikor kezdődik!

Ne feledd, most a gyerek a főnök!

Állítsd be az órát az adott időre!

Teljes figyelmedet szenteld a közös
játékra/gyerekre!

Alapszabályok KÜLÖNIDŐ-höz



HASZNOS LINKEK:
Miért kiabálnak az anyák? Az 5 leggyakoribb tévhit
https://kolyokszerviz.hu/tudastar/zerokiabalas/

 
TestvérFÉLTÉKENYSÉG, VEREKEDÉS:

https://kolyokszerviz.hu/tudastar/testverharcok/
 

Miért hisztiznek a gyerekek és mit kezdj vele?
https://kolyokszerviz.hu/tudastar/hiszti/

 
Nem hallgat rád a gyerek?

https://kolyokszerviz.hu/tudastar/nem-hallgat-rad-a-gyerek/

MÉG TÖBB GYEREKNEVELÉSI GONDOKAT  MEGOLDÓ JÁTÉK:
https://kolyokszerviz.hu/shop/termekkategoria/kolyok-szerviz-termekek/

 
SOKAT KIABÁLSZ? ÍME A MEGOLDÁS: 

https://kolyokszerviz.hu/tudastar/zerokiabalas-maxturelem/
 

KIKÉSZÍT A DACKORSZAK? 
https://kolyokszerviz.hu/tudastar/profi-hisztikezeles/
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Ha tetszett az anyag, add tovább

ajándékba a barátnőidnek!

Valóban 

Boldog Karácsonyt Kívánok Neked!


