
View this in your browser.

Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. szeptember 30.

Szervusz!

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Nem végzi el a feladatait
2. Működő nevelés 3 percben / „Nem szabad hozzányúlni!”

Ajánló

Nem végzi el a feladatait

Amikor a gyerek még csak 2-3 éves, szívesen együttműködik feladatok elvégzésében a
szülővel. Hogyan jut el oda, hogy 8 éves korától nem végzi el a feladatait? Ennél is fontosabb
azonban, miként hozzuk helyre. Erre találsz 4 lépéses technikát „A gyerek nem végzi el a
feladatait” című írásban, és a hozzá kapcsolódó hangjegyzetben.

ELOLVASOM MEGHALLGATOM

Működő nevelés 3 percben

„Nem szabad hozzányúlni!”

Vannak tárgyak a lakásban, amelyekhez Anya vagy Apa nem szereti, ha hozzáér a gyerek vagy
elveszi, használja azt. A veszélyes dolgokat nyilván elérhetetlenné kell tennünk a gyerek
számára, a konnektorokat gyerek által kiszedhetetlen dugókkal látjuk el, de mi a helyzet a
többi tárggyal?

Azt minden szülő tudja, hogy a féltett tárgyait, apróságait el kell tennie egy biztonságos
helyre, ha nem akarja, hogy a kisgyermek megrágja vagy az iskolás kölyök érdeklődve
szétszerelje. Ha van olyan tárgy, amit nem lehet elrakni, de te nem szereted, ha a gyerek azzal
babrál, akkor több megoldás is létezik.

1) Első technika: Kérd az engedélyét!
Kapjon egy saját, ahhoz hasonló tárgyat, te pedig néha kérd meg, hogy megfoghatod-e,
megnézheted-e, használhatod-e. Ha megszokja, hogy az ő engedélye nélkül te nem nyúlsz
ahhoz, akkor ő is tiszteletben tartja majd a te hasonló tárgyadat, de minimum engedélyt kér
majd, ha mégis akarna vele valamit.

Attól még, hogy egy családban élünk, mindenkinek lehetnek saját dolgai. Ezért, ha akár nem is
kap hasonló tárgyat, de a számára értékes tárgyaihoz akkor nyúlsz, ha engedélyt kértél és
kaptál arra, akkor egy idő múlva ő is tisztelni fogja a te személyes tulajdonodat.
Ez a technika 5 éves korig 1-2 hét alatt rendbe hozza a dolgokat, később valamivel több idő
kell hozzá.

2) Második technika: Tedd az ellenkezőjét!
Ennek lényege az, hogy azt csináltatjuk a gyerekkel, amit nem szeretnénk, hogy csináljon. Ez
ugye elég meglepő elsőre. Ha például ki- és bekapcsolgat valamit, ami zavaró lehet egy
felnőtt számára, vagy például a vízcsapot nyitogatja, akkor elég gyorsan, pár nap alatt
megoldhatod a problémát.

Ahelyett, hogy tiltanád tőle például a vízcsapot, tedd együttműködővé a gyereket és ezzel
párhuzamosan tedd számára kevésbé érdekessé vagy akár unalmassá azt, amit jóindulatúan
tiltani akarsz tőle. Mondd neki te, hogy nyissa meg a csapot! Ha megtette, köszönd meg
egyszerűen, például: "Köszönöm!" vagy "Jól van!" Ezután mond neki, hogy „zárja el
vízcsapot”, és azt is köszönd meg. Ezt csináld vele naponta kétszer tíz percig, de ha elunja,
akkor ne erőltesd tovább, hanem térjetek vissza erre a játékra délután vagy másnap délelőtt.

Ha gyerek összevissza nyitogatja a vízcsapot, tehát nem várja meg, hogy azt mondod, "Most
nyisd meg a csapot!", akkor ne kérd meg, hanem csak dicsérd meg, hogy jól van, most
megnyitottad a csapot.
Miközben dicséred, szemben más esetekkel, most ne nagyon mosolyogj, mert a túlzott
tetszés a másik irányba vinné a helyzetet. Dicsérd meg, de viszonylag semleges
arckifejezéssel. Ezt kell beírni 1-3 napig. Eleinte nagyon fogja élvezni, ezért te úgy érezheted
majd, hogy ennek sose lesz vége, de ha nem azt tapasztalja, hogy "ezt nem szabad", hanem
azt, hogy ez neked nem probléma, akkor abba fogja hagyni.

Ha a köztes időben, amikor nem ezt csináljátok, ő mégis nyitogatja a csapot, akkor kezdd
különösebb érzelmek nélkül ismét nyugtázni pontosan azt, amit csinál így: "Most kinyitottad
a csapot.", "Most elzártad a csapot.", addig, amíg el nem unja (nem lesz több tizenöt
percnél).

Így egyre inkább együttműködik veled, ráadásul emiatt könnyebben hallgat majd rád később
is. Ha így teszel, akkor az, ami téged zavart elveszíti az érdekességét a gyerek számára, ami
könnyebben megtörténik, ha direkt csináltatod vele, míg ha tiltod, akkor csak még
érdekesebb lesz. Ahhoz persze, hogy a gyerek együttműködővé váljon, ahhoz ártalmatlan
dolgokban engedni kell neki is, hogy ő „vezérelje” a szülőt. Így megtapasztalja, hogy van
együttműködés mindkét oldalon.

Véleményed vagy kérdésed van?

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

kapcsolat@gyerekneveles.hu

Barátsággal:
Novák Ferenc

társ a nevelésben

Felhasználási információk
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.

Leiratkozás | Feliratkozásod kezelése

https://www.gyerekneveles.hu/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzMyLCIyMzZlZGI4ZDJmNGMiLDAsMCwzMTcsMV0
https://www.gyerekneveles.hu/a-gyerek-nem-vegzi-el-a-feladatait/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Gyereknevel%C3%A9si+Lev%C3%A9l+2021-09-30
https://youtu.be/iMdsKokZlwY
mailto:kapcsolat@gyerekneveles.hu
https://www.gyerekneveles.hu/leiratkozas/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.gyerekneveles.hu/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

