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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. június 17.

Szervusz!

Örülök, hogy velem tartasz a gyereknevelés problémáinak értelmezésében és gyakorlatias
megoldások, lehetőségek megismerésében.

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Szelíd gyerekek biztonsága
2. Működő nevelés 3 percben / A szóbeli nevelés skálája
3. Heti gondolat a nevelésről / Ezért főzz a gyerekkel

Ajánló

Szelíd gyerekek biztonsága

Aki barátságosnak, békésnek, másokat megértőnek, kedvesnek neveli a gyerekeit, az már
találkozott a szelíd gyerekek nehézségeivel. Mit tehetünk, hogy a gyerekünk ne váljon
agresszív gyerek céltáblájává? Elolvashatod, hangjegyzetben pedig technikákkal kibővítve
hallgathatod meg a Szelíd gyerekek biztonsága című előadást.

ELOLVASOM MEGHALLGATOM

Működő nevelés 3 percben

A Szóbeli Nevelés Skálája

A tinédzserek egyre inkább elvárják, hogy döntéseik az övék lehessenek. Ha a szülő nem veszi
észre az önállósodás e második nagy korszakának elejét, akkor egyre több és hevesebb
ellenállásban lesz része. Meg�gyelhető a szóbeli kommunikációnak egy skálája, aminek a
felső tartományában maradva sokkal inkább célt érünk a gyerekkel.

Nem csak tinédzserekre vonatkoztatva érdemes tehát ismerni a Szóbeli Nevelés Skáláját:

kérdés ("Szerinted …, �gyelembe véve azt, hogy …?")
javaslat ("Szerintem jobb lenne, ha …, de rád bízom.")
kérés ("Mivel …., ezért azt szeretném, hogy ...")
kijelentés ("Én a helyedben ...")
vélemény ("Nem tartom helyesnek, hogy …")
utasítás ("Azt fogod csinálni, hogy ….”)
tiltás ("Megtiltom, hogy…”)

Minél többször használod a skála első három szintjét, annál sikeresebb leszel tinédzser
gyerekeddel. Nem állítom, hogy néha nem lehet szükség a legalsó három szintre, de
meg�gyelhető, hogy akiknek nehezen megy tizenéves gyerekük nevelése, azok jellemzően
véleményeket, utasításokat és tiltásokat alkalmaznak vagy alkalmaztak idáig.

A zárójelben található mondatkezdemények csak odaillő lehetséges változatok.
Sokféleképpen fogalmazhatunk. Ha szeretnénk, hogy a gyerek vigyen magával egy megfelelő
dzsekit, akkor mondhatjuk a gyereknek: „Azt olvastam, hogy nagy esők lesznek ma, viszel
magaddal egy dzsekit?” Ez sokkal jobb, mint a skála legalján ez: „Dzseki nélkül nem
mehetsz!”

A skála 7 szintjét gyakorlati példákkal ellátva hamarosan kifejtem egy bővebb anyagban is.
Mint a Gyereknevelési Levelek olvasója értesülsz majd róla!

Heti gondolat a nevelésről

Ezért főzz a gyerekkel

Régen praktikus okokból alakult úgy, hogy a gyerek együtt főzött az anyukájával. Így ugyanis
többet volt szem előtt. Ma már vannak családok, ahol az apák uralják a konyhát, mert sok fér�
is szívesen főz. Akár a nőé, akár a fér�é is azonban a konyha, kár lenne kihagyni a sütés főzés
nevelési előnyeit!

Az egyik ilyen előny a kézügyesség, amiben nagyon gyors fejlődés �gyelhető meg, ha eleget
engedjük tésztát gyúrni, pogácsát formálni, és veszélytelen eszközöket használni. Ahhoz
persze, hogy gyerekkel együtt művészkedjünk a konyhában akár kétszer annyi idő kell,
mintha egyedül csinálnánk, de megéri.

A gyerek technikai ügyességének fejlődése mellett nem elhanyagolható az sem, hogy a
megtanul együttműködni. Szabályokat kell betartania, sorrendben kell csinálni dolgokat,
nem csak magára, hanem a szülőre is �gyelnie kell, hogy elérjék a végeredményt. Ezeket
fokozatosan tanulja meg, ezért különösen az elején igen türelmesnek kell lennünk, ha nem
akarjuk elvenni a sütés-főzés iránti kedvét.

Egy kisgyereket nem nehéz magunk mellett tartani erőltetés nélkül, ha elegendő feladatot
kap, megdicsérjük és sosem hibáztatjuk. Néha elrontja a dolgot, nem sikerül, de ha biztatást
kap újra nekilát. Felmerül a kérdés, hogy nem pazarlunk-e így túl sokat.
Az való igaz, hogy kicsit több liszt fogy majd, mert a tálon kívülre szóródik, vagy elfogy a
mazsola fele, mire belekerül a sütibe, de megéri. Egy harmaddal több reszelt sajtra is szükség
lehet az ételhez, mert a kicsik is szeretnek csipegetni. Ettől még a gyerek kreativitása
kibontakoztatásának remek terepe a konyha.

Mit kezdjünk olyan dolgokkal, amihez még nem elég az ügyessége? Amikor például még nem
tud a tojással bánni, akkor megteheted, hogy te pottyantod a tojás belsejét egy pohárba, és ő
onnan önti azt az ételbe. Így résztvevő marad a sütés folyamatában. Ha a szülő túl sok dologra
mondaná, hogy ezt még én csinálom, akkor hamar elmenne a kölyök kedve.

Külön előny még a közös konyhai munkában, hogy gyakran kell mérni és számolni. Az
együttes méricskéléssel és számolgatással nagy szolgálatot teszel még a későbbi tanítójának
is, mert a gyerek számára könnyebb lesz a számok, a műveletek használata. Mennyivel más is
így az összeadással ismerkedni, mintha egy órán elméletben tanulnánk!

Minden lehetséges előnyre nem is térünk ki, de van még egy ritkán emlegetett. A konyhában a
gyerek szervezést is tanul, mert sütés és főzés közben fontos a sorrend és a „technológiai”
időtartamok is. Előbb ez jön, majd az. „Ezt most pihentetjük. Beállítod a számlálót 20
percre?” - Az ilyen együttműködésben rengeteg lehetőség van.

Mit kerülj el, ha azt szeretnéd, hogy ott maradjon veled a konyhában? Adj neki saját feladatot,
de mindig maradj vele kommunikációban. Érthetően és csak annyit magyarázz, amennyi még
nem untatja. Ne adj a kezébe olyan dolgot, amivel megsértheti magát, de ha nagyon szeretne
valami ilyet, akkor helyettesítsd számára egy veszélytelen hasonlóval.

Ami a gyerek motivációját illeti, a közös konyhai munkára is az vonatkozik, mint bármi másra.
Dicsérd meg, ha jól csinálja. Mondd neki, hogy „nem gond, csináljuk újra”, ha elrontott
valamit. Adj neki érdekesebb feladatot, ha unja magát. A közös sütés-főzés így nem csak
hasznos lesz a gyereknek, hanem jó móka mindkettőtöknek.

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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