
View this in your browser.

Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. december 23.

Mai témák
1. Ajánló / Gyermekkori szeretethiány
2. Működő nevelés 3 percben / Nem alszik a gyerek?
3. Heti gondolat a nevelésről / Iskola - A vírus is „nevel”?

Ajánló

Gyermekkori szeretethiány

A szeretetmegvonás nem nevelési eszköz, hanem nevelési hiba! Nem szerencsés, de rosszabb
pillanataiban a szülő is durcás lehet, ami azonban önmagában nem okoz általános
szeretethiányt a gyereknek. A Gyermeknevelés legújabb cikke, a gyermekkori szeretethiány
okairól és következményeiről szól.
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Működő nevelés 3 percben

Nem alszik a gyerek?

Cukros ételek mellett, B1 vitamin hiányában, késői étkezés, nehéz ételek és elégtelen
testmozgás, valamint egyéb testi okok miatt is előfordulhat, hogy nem alszik rendesen a
gyerek vagy túl sokszor ébred fel. Amikor azonban nem ezek miatt történik, akkor lelki okok
állnak a háttérben.

Egy 15 lehetséges okot magában foglaló lista segít abban, hogy utánajárj a fennálló okoknak,
majd kezeld őket. A lista használatáról is olvashatsz egy korábbi írásban, aminek címe:
Gyermekkori rémálom. A cím ellenére nem csak a rémálom miatti alváshiányról szól. A lista
elemei a következők:

A) Félelmetes meséket mesélnek vagy olvasnak neki.
B) Félelmetes vagy nem a korához illő meséket néz.
C) Agresszív számítógépes játékok.
D) Agresszív �lmek, híradók, talkshow-k, hírek háttérrádiózásból.
E) Agresszív játékprogramok.
F) Veszekedő szülők vagy más családtagok.
G) Túl sok, vibráló képernyők, kijelzők, monitorok előtt eltöltött idő.
H) Félelem az ismeretlentől. (Valamit nem ért a világból, amit saját magának magyaráz meg.)
I) Valamit nem ért a világból, amit olyan valaki magyaráz meg neki, aki szintén nem érti.
J) Túlzó elvárások, melyeknek nem tud megfelelni.
K) Elért egy teljesítményt, amit mások nem tartottak sokra.
L) Valaki, akár egy „jó barát”, azt állítja neki, hogy védelemre szorul.
M) Nem tettleges vele, de fenyegeti őt valaki.
N) Valaki a családból agresszív vele. (Kiabálnak vele, verik.)
O) Agresszív viselkedésminták a gyermekközösségben, ahová tartozik. (Elveszik azt, ami az
övé, kiabálnak vele, ütik vagy más módon �zikai sérelem éri őt vagy az óvodában, iskolában
másokat.)

BŐVEBBEN

Heti gondolat a nevelésről

Iskola - A vírus is „nevel”?

Nem csak a szülők otthon, de óvodákban és iskolákban óvodapedagógusok, tanítók és tanárok
is nagy viselkedési problémák kialakulásának szemtanúi mostanában. Bekerült a
tanintézményekbe az első generáció, melyeknek gyermekei előtte vagy az elején sokáig nem
szocializálódtak csoportokban. Huzamosabb ideig nem jártak óvodába vagy nem részesültek
jelenléti oktatásban.

Nem mintha enélkül ne mondhatnánk el, hogy tízéves sávokat tekintve egyre több és több
viselkedési nehézséggel érkeznek a gyerekek az iskolákba. Most azonban a vírushelyzet rátett
erre egy lapáttal. A gyerekeknek tanulniuk kell valahol tolerálni más gyerekek (és felnőttek)
jelenlétét, ami nehezen megy a számítógép előtt ülve.

A család a szocializáció első helyszíne, azután a játszótér a második, de hamarosan ott az ovi
és az iskola. Ezen a négy helyen szép egymásutánban kellene megtanulnia a gyereknek, hogy
vannak más gyerek, nekik is vannak saját céljaik, valamiben hasonlítanak, de más dolgokban
különböznek, vannak érzelmeik és ők is lehetnek szomorúak, boldogok, türelmesek,
ingerültek, ők is ügyesek vagy még kevésbé ügyesek ebben vagy abban.

A felsorolás természetesen nem teljes, csak érzékelteti, hogy van mit megtanulni már az
iskola előtt is. Néhány szakkönyv tévesen öt éves kor utánra teszi az empátia (beleérző
képesség) kialakulásának kezdetét, pedig minden szülő ismeri azt, hogy ha azt mondjuk egy
három évesnek, hogy „ne bántsd azt a csigát, mert fáj neki”, akkor általában elérjük, hogy
megértse annak a másik élőlénynek az „érdekeit”, érzéseit.

Mivel a gyerekeknek kevesebb lehetőségük volt kortársaikkal a személyes együttműködés
tanulására, gyakorlására és javítására, így a vírushelyzet sok helyen olyan hatással volt a
viselkedésükre, hogy abból hiányzik mások megértése vagy tolerálása. Ez különösen látszik
néhány 6 és 7 évesen. Nem általánosíthatunk, de érdemes tudni a vírusnak erről a „hatásáról”,
hogy ne legyenek nagy kérdőjeleink a tolerancia ilyen erős zuhanása miatt ennél a
korosztálynál.

Az elmúlt időkben így elvesztegetett lehetőséget a csoportokban való együttműködésre, már
nem hozhatjuk vissza, de jó ha tudjuk, hogy e hátrány miatt is különösen fontos úgy nevelni
gyermekeinket, hogy saját fontosságukat nem háttérbe szorítva, de tanulják meg elismerni és
támogatni más gyerekek létezését is. Ebben is segít a „Miért nincsenek a gyereknek barátai?”
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Véleményed vagy kérdésed van?

Örömmel veszem, ha megírod, hogy miről szeretnél olvasni! Talán éppen az lesz a következő
téma.

kapcsolat@gyerekneveles.hu

Akár nevelsz most gyereket, akár nem, köszönöm, hogy velem tartasz, és fontos számodra is a
gyereknevelés témája!

Barátsággal:
Novák Ferenc

társ a nevelésben

Másolási információ
1. Szabadon továbbíthatod ismerőseidnek ezt a levelet, illetve kinyomtathatod valaki
számára teljes terjedelmében.
2. Ha szeretnéd megosztani interneten, például saját blogodban vagy weboldaladon ennek a
levélnek a tartalmát, akkor kérlek felelj meg annak a feltételnek, hogy megnevezed a szerzőt
(Novák Ferenc), a „Gyereknevelés” oldalt és teszel rá a gyerekneveles.hu oldalra mutató
linket.
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