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Kedves Édesanya, Édesapa!

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. 
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A gyereknevelés jórészt érzelmi munka a részünkről, és a kicsik viselkedése is főként
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, mi
az ami épp nyomasztja őket, s mi az, ami miatt képtelenek együttműködni velünk és
engedetlenek, heves érzelmeik vannak.

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

Mit tartalmaz a játékgyűjtemény? 

Ebben a 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.

Pszichológusként gyakran javasolok a szülőknek konkrét játékokat, amelyekkel képesek
lesznek a hisztit, a félelmeket, az agressziót leküzdeni, ezeket osztom most meg veled, hogy
magad is ki tudjál szabadulni a téged zavaró nevelési csapdákból. Remélem, hogy
megismerve ezek logikáját, továbbfejleszted őket, vagy teljesen új, saját játékokat találsz
majd ki.

Ezek olyan, különösebb eszközt nem igénylő játékok, amelyekben sok az érintés, ölelés,
kacagás. Remélem, élvezni fogjátok! Ezek a típusú elfoglaltságok azok, amelyeken keresztül a
kicsik képesek feldolgozni a napi feszültségeket, a bennrekedt érzelmeket.



Itt az idő, hogy újra megtanítsuk őket játszani! 

A gyűjteményben egyszerű, különösebb eszközt nem igénylő játékok leírását találod, a
leggyakoribb nevelési probléma gócok köré csoportosítva. Válogasd ki a számodra
problémát okozó nehéz nevelési helyzeteket, s használjátok szabadon a hozzá
kapcsolódó 5 játékot! 

Minden játéknál megtalálod annak stratégiáját is, azaz, miért, hogyan működik. Ez
segíthet abban, hogy kedvedre tudjál változtatni a szabályokon, vagy akár újakat kitalálni.
Például, ha egy játék stratégiája az, hogy a gyerek adjon benne utasításokat a szülőnek,
aki ezt örömmel végrehajtja, lényegében mindegy milyen tematikát választotok.
Királynőként, oroszlán királyként, vagy tűzoltóparancsnokként diktál e, egyre megy. Ez a
gyerek érdeklődésétől is függ.
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Milyen játékok a jó játékok? 

Természetesen mindegyik jó, ám a “jól nevelt játékok” nem alkalmasak az érzelmek
feldolgozására. Amikor csönd van, és fegyelmezetten bábukat tologatunk egy táblán, és a
mi, felnőtt elvárásaink szerint játsszunk, hiszen nem zavarjuk a szomszédokat, akkor
kevésbé valószínű, hogy a napi feszültségeket le tudja vezetni a gyerek, és intenzíven
meg tudjuk élni a kapcsolódást.

Miért épp a játék? 

A gyerekek a játékon keresztül dolgozzák fel a napi eseményeket,
tanulnak meg, vagy mélyítenek el új készségeket. A játék a
kapcsolódás és együttlét legfőbb terepe azokkal, akiket szeretnek.
Sajnos azt tapasztalom, hogy gyorsan megfeledkeznek erről a remek
eszközről, amint hozzászoknak, hogy a digitális világban minimális
erőfeszítéssel ingerhez jutnak, és a rengeteg fejlesztő játék sem tesz
különösebben jót velük. 

Ezek intellektuális készségüket túlzottan, viszont érzelmi világukat
egyáltalán nem tartják fókuszban. Nincs lehetőségük unatkozni, így
sokan nem is képesek kitalálni játékokat, elfoglalni magukat.



Miért fontos, hogy veled játsszon a gyerek?

A kicsik számára rendkívül fontos az önálló játék. Ilyenkor saját érdeklődésüket követik,
és gyakorolják, hogyan tudják fenntartani az idegrendszerük megfelelő izgalmi szintjét.
Mondhatjuk, hogy ez a képesség velük született, már a csecsemők is igyekeznek
ingereket keresni, amikor unatkoznak. Hosszan tudnék írni róla, milyen válogatott
eszközökkel neveljük le őket arról, hogy ezt nap mint nap gyakorolják. A játékdömping,
hogy nem hagyjuk őket unatkozni, hogy állandóan fejleszteni akarjuk őket, a képernyő
előtt töltött idő, mind mind lenevelik őket a szabad, önfeledt játékról. Ráadásul
bűntudatunk is van, ha épp nem a gyerekekkel foglalkozunk. Ez még inkább arra sarkallja
őket, hogy matricaként csüngjenek a szülőkön és azt várják, hogy szórakoztassák őket.
Nincs szükség arra, hogy egész nap ellássuk őket ingerekkel, inkább arra, hogy abban a
kevés időben, amit rájuk tudunk szánni, valóban jelen legyünk, nem csak testileg, de
lelkileg is. A Kölyök Szerviz Játékgyűjtemény játékai a felnőttek száméra is szórakoztatóak.
Ám amikor hozzájuk közel álló felnőttel játsszanak a gyerekek, a kapcsolat adta érzelmi
biztonság megengedi számukra, hogy mindent beleadjanak, ami nyomasztja, feszíti őket.
A legmélyebb, legfélelmetesebb, legintenzívebb érzelmeik is feldolgozásra kerülhetnek a
szerető, ölelő szüleik, nagyszüleik biztonságában.  A  közös játékban felnőtt, mint itatós
papír viselkedik és szívja magába a leadott érzelmi energiát. Ezért fontos, hogy
rendszeresen játsszatok együtt is.

Találjatok minden nap legalább tíz-tizenöt percet, amikor teljes figyelmedet a gyerekre
tudod fordítani, aki biztos lehet benne, hogy nem veszed fel a telefonodat, nem kell
bepelenkázni a kistestvért, és nem szaladsz ki a konyhába lejjebb venni a gázt. Ez némi
szervezést igényel, de mindössze tíz percről van szó, ami már önmagában is gyógyító. 
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Együttlét, egymásra figyelés, kapcsolódás
Érintés, ölelés
Kacagás, humor

A nehéz nevelési helyzetek megoldására alkalmas játékok kellékei,
amelyeket a Kölyök Szerviz Játékgyűjteményben találsz:
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Állíts be egy órát, ami csörög az idő lejártakor! Ez számodra is
fontos, mert így neked is könnyebb teljes figyelmedet a kicsire
fordítani. Ezekben a közös időkben játsszatok olyan játékokat,
melyeket a gyermeked szeretne és időről időre javasoljál a
gyűjteményből olyanokat, amelyek egy számotokra aktuális
probléma megoldására alkalmasak.

A leírásból kiderül, hogy vannak olyan játékok, melyek kifejezetten a konkrét
problémahelyzetben, annak játékos megoldására lettek kifejlesztve. Ezeket vesd be, amikor
előáll a problémahelyzet, illetve szerepjátékként használhatjátok a szokásos napi közös
időtökben is! A játékok másik részét pedig alkalmazzátok, mint a vitamint, bármelyik
játékidőtök alkalmával!

Milyen korú gyerekeknek ajánlom? 

A játékokat elsősorban óvodás korú gyerekeknek ajánlom, 3 éves kortól, de többségüket
nagyobbak is élvezik majd. Ez azon múlik, hogy mikor kezditek a közös játékot. Azok a kicsik,
akikkel már óvodás koruktól kezdik a közös hancúrozást, azok nyitottak lesznek később is
erre a típusú közös tevékenységre.

Mit tartalmaz egy kártya? 

Minden témáról találsz egy-egy leírást, ami a fő nevelési elveket tartalmazza és
mindegyikhez 5-5 játék tartozik. Érdemes őket kipróbálni! Figyeld meg, melyikre a
legfogékonyabb a gyermeked, melyiket kéri újra és újra, s azokat játsszátok, amíg csak
igényli!

Az egyes kártyákon egy, az adott témakörhöz (például engedetlenség, hiszti) tartozó játék
leírását találod, illetve a játék működési stratégiáját. Témánként azt is megtudod, hogy
hogyan érdemes az adott kérdéshez hozzáállni, milyen stratégiával érdemes nevelni, ezt a
leírást egy külön kártyán olvashatod, így a bevezetővel együtt összesen 55 kártyát tartalmaz
a gyűjtemény.
Kiegészítésként ajánlom a tematikus játékgyűjteményt, nézz szét közöttük! Biztosan találsz
olyan konkrét élethelyzetekre javasolt játékokat, amelyekkel könnyebbé teheted a
mindennapjaitokat.
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A játékgyűjtemények: 

KÖLYÖK SZERVIZ JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 
ALAPCSOMAG

A mindennapos érzelmi helyzetek játékos
kezelésére a hisztitől a szeparáción át a
szorongásig.

Nézd meg  a részleteket!
https://kolyokszerviz.hu/shop/termekkategoria/k
olyok-szerviz-termekek/

KÖLYÖK SZERVIZ JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 
TEMATIKUS JÁTÉKOK

játékgyűjtemény konkrét nevelési helyzetek
megoldására az önálló alvástól a
szobatisztaságon át az ovi utáni hisztikig.

Nézd meg a  részleteket!
https://kolyokszerviz.hu/shop/termekkategoria/k
olyok-szerviz-termekek/

Változtathatok a szabályokon? 

Mint már írtam, nyugodtan változtassatok a szabályokon, a
tematikán, találjatok ki új játékokat. A legfontosabb, hogy
mindketten élvezzétek a közös időtöltést és minél több legyen az
önfeledt kacagás!  Mindig azt keresd, mi tetszik gyermekednek!
Legyen a játékban ő a vezető!

https://kolyokszerviz.hu/shop/termekkategoria/kolyok-szerviz-termekek/
https://kolyokszerviz.hu/shop/termekkategoria/kolyok-szerviz-termekek/
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Kiabálsz a gyerekkel és a férjeddel? 

tt az idő, hogy változtass ezen! A Nem akarok többé kiabálni kártyák
segítenek neked a változás útján elindulni.
Mi az, ami igazán kiborít?
Amikor úgy érzed, nincs semmi tekintélyed?
Amikor tehetetlen vagy?
Amikor rossz anyának érzed magadat?
Vagy épp gyermeked intenzív érzelmeit nehéz higgadtan elviselned?
Mindannyiunkat más körülmények borítanak ki a gyereknevelésben,
és ez nem véletlenül van így. Izgalmas és egyben hasznos
önismereti utazás beazonosítani, melyek a gyenge pontjaid, milyen
helyzeteket reagálsz túl.

ANYA SZERVIZ NEM AKAROK TÖBBÉ
KIABÁLNI KÁRTYÁK

A gyerekek számtalan bosszantó viselkedésére
bizony nem mindannyian reagálunk ugyanolyan
intenzíven, ugyanis mindannyiunknak megvannak
a maga gyenge pontjai – vagyis azoknak a
gyereknevelési helyzeteknek a köre, amelyek a
többihez képest sokkal erősebben provokálják
bennünk a haragot. Amelyekre intenzívebben
reagálunk, mint más helyzetekre. Sőt,
túlreagálunk.
Amikor bizonyos szituációkba keveredünk, a
gyerek bizonyos dolgot mond vagy tesz, amire
személyesen érzékenyek vagyunk, akkor mintha
mélyebbről, intenzívebben és
kontrollálhatatlanabbul törne elő a haragunk,
mint egyéb, szimplán bosszantó helyzetekben.
Ha a viselkedésünkben fel tudunk fedezni
visszatérő mintázatokat, vagyis az ehhez hasonló
helyzetekre rendszerint így reagálunk, valószínű,
hogy nem pusztán pillanatnyi zavarról van szó, és
nem is arról, hogy még erősebben kellene
magunkon uralkodni.

Nézd meg  a részleteket!
https://kolyokszerviz.hu/shop/termek/nem-
akarok-kiabalni/

https://kolyokszerviz.hu/shop/termek/nem-akarok-kiabalni/
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Tiniknek, kamaszoknak...

Azt mondják kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. 

Nem tudom, lehet e a gondokat nagyságsorrendbe állítani, mindig
az a nehéz, amivel épp szembesülünk. 

Mindenesetre a nagyobb gyerekek újabb nevelési feladatokat
hoznak, és már nem tudunk ugyanazokkal a módszerekkel segíteni
rajtuk. A TINI SZERVIZ termékek ebben segítenek neked: 

TINI SZERVIZ - NEM MONDD EL SEMMIT

Így kerülhettek újra közel egymáshoz, ha tini vagy
kamasz gyermeked bezárkózik, nem tudsz róla
már semmit!

TINI SZERVIZ - STRESSZES, SZORONG

Így segíts szorongó, folyton stresszes
gyermekednek lelazulni és önmagát
megnyugtatni rohanó és teljesítmény centrikus
világunkban!

TINI SZERVIZ - FOLYTON KÉPERNYŐT BÁMUL

Így szedd le a képernyőről gyermekedet, ha már
semmi másra nem hajlandó, csak a telefonját
bámulni!

Nézd meg  a részleteket!
https://kolyokszerviz.hu/shop/termekkategoria/ti
ni-szerviz-termekek/

https://kolyokszerviz.hu/shop/termekkategoria/tini-szerviz-termekek/
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Nem csupán gyorssegélyre, hanem mélyebb
átalakulásra vágysz? 

Akkor nézd meg az online kurzusaimat!

PROFI HISZTIKEZELÉS ONLINE KURZUS

A PROfI HISZTIKEZELÉS MESTERKURZUS
alapjaiban fogja megváltoztatni, amit az érzelmi
nevelésről gondolsz. Nyugalmasabb
hétköznapokat hoz a dackorszakban, hosszú
távon pedig gyermeked érzelmi intelligenciáját
fejleszti. 

Nézd meg  a részleteket!
https://kolyokszerviz.hu/tudastar/profi-
hisztikezeles/

ZÉRÓ KIABÁLÁS MAX TÜRELEM ONLINE
KURZUS

Ha pedig hosszú távon szeretnél felhagyni a
kiabálással, türelmetlenséggel, a Zéró Kiabálás
online kurzus mély belső átalakulására van
szükséged.

Nézd meg a  részleteket!
https://kolyokszerviz.hu/tudastar/zerokiabalas-
maxturelem/

https://kolyokszerviz.hu/tudastar/profi-hisztikezeles/
https://kolyokszerviz.hu/tudastar/zerokiabalas-maxturelem/
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Jó játékot Nektek! és nagy örömmel veszem, ha megírod tapasztalataidat a
játékokról.

Ha nem boldogulsz egyedül, azt is megértem. Nem engedem el a kezed! 

Kapcsolatban maradhatunk a közösségi média felületeimen. Kövess engem a

Kölyök Szerviz Facebook oldalon: https://www.facebook.com/kolyokszerviz

Anya Szerviz Facebook oldalon: https://www.facebook.com/anyaszerviz/

Kölyök Szerviz Drámaszínházban a Youtube-on: https://youtu.be/Po27F1xJcHc

Instagrammon: https://www.instagram.com/kolyokszerviz/

Személyes konzultációra is van lehetőséged. időpontot telefonon tudunk egyeztetni:
203238908

www.kolyokszerviz.hu
orsolya.petho@kolyokszerviz.hu

Szeretettel: 
Pethő Orsolya

NEM VAGY EGYEDÜL!

https://www.facebook.com/kolyokszerviz
https://www.facebook.com/anyaszerviz/
https://youtu.be/Po27F1xJcHc
https://www.instagram.com/kolyokszerviz/

