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Gyereknevelési Levél
A ma gyermeknevelése a világ holnapja - 2021. szeptember 8.

Szervusz!

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

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Mai témák
1. Ajánló / Takarékosságra nevelés
2. Működő nevelés 3 percben / Ezerszer kell elmondani
3. Heti gondolat a nevelésről / Otthoni játszmák az iskoláról

Ajánló

Takarékosságra nevelés

A takarékosságra és az aktivitásra nevelés kéz a kézben járnak. Készült egy interjú ebben a
témában. Horváth Attila pénztervezési szakértőt kérdeztem, aki az USA-ban él, és
megosztotta nem csak gyerekek számára értékes tapasztalatait.
Az interjút meghallgathatod a Takarékosság és gyereknevelés hangjegyzetben. Ha már arra
jársz, iratkozz fel a Gyereknevelés YouTube csatornára is, ahol több hangjegyzetet is találsz.
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Működő nevelés 3 percben

Ezerszer kell elmondani

Amikor a szülő azt fogalmazza meg, hogy „mindent ezerszer kell elmondani a gyereknek”, és
még akkor sem feltétlenül történnek úgy a dolgok, mint ahogy megbeszélték, akkor arra
létezik egy rövid és egy hosszú válasz. A hosszabb lenne a tartós, és igazán megnyugtató
megoldás, magában foglalná a szabálytisztelet teljes helyreállítását is, de ennek elmondása
nem fér bele a „Működő nevelés 3 percben” rovatba.

Amit viszont rövid távon is megtehetsz, az nem hosszú, bár tudni kell hozzá pár dolgot.
Amikor egy szülő „ezerszer elmondott már” valamit, akkor az valószínűleg egy szabály, amit
azután a gyerek nem tart be, vagy amit tennie kellene, azt nem úgy csinálja, ahogyan kérték
vagy helyes. Annak, hogy a gyerek követi-e vagy sem azt, amit kértünk tőle, többféle oka
lehet, de a legfontosabb az, hogy az a dolog reális-e számára vagy sem.

Például ha azt kérted tőle „ezerszer”, hogy evés után vigye el a tányért az asztalról, de ő ezt
nem tartja be, akkor nem látja ennek az értelmét. Attól, hogy igen sokszor mondjuk el, attól
még ritkán változnak az ilyen dolgok, három jellemző hibából adódóan.

(1) Az egyik az, hogy a szülő tudja, hogy valami hogyan helyes, miként van rendben, és azt
feltételezi, hogy a gyerek ezt ugyanúgy látja. A gyereknek azonban nem feltétlenül reális az,
amit a szülő kér, és sokkal alaposabb magyarázatra van szüksége ahhoz, hogy egyetértsen
Anyával vagy Apával, mint amit szülőként általában feltételeznek. Mondjuk el úgy, hogy a
gyerek szemszögéből is értelme legyen annak, amit szeretnénk. Ezután kérdezzük meg tőle,
hogy ő is helyesnek tartja-e, hogy úgy teszünk, ahogyan megbeszéltük, és azt is ellenőrizd,
hogy érti és tudja is, valamint azt is, hogy az indoklása is helyes.

(2) A második hibát a gyakorlás hiánya jelenti. Egy óvodás pár nap alatt megszokja, hogy
elvigye a tányért az asztalról. Nem elég az oviban, hanem otthon, ebben a másik térben is meg
kell ezt tenni. Ha elmulasztottuk ezt vele begyakorolni gyermekkorában, akkor tízéves korban
egy kicsit tovább kell párhuzamosan azt csinálni vele, amit szeretnénk, hogy megszokjon.

(3) A harmadik hiba az, hogy amikor a gyerek már párszor nem tartott be valamit, akkor
neheztelő, vagy egyéb erőteljes érzelmek kíséretében hánytorgatja ezt fel a szülő. Gyakori
hibáztatás hatására a gyerek újra és újra bebizonyítja majd, hogy „rászolgált” a dorgálásra.
Kifejezhetjük néha összevont szemöldökkel nemtetszésünket, de még ebben az esetben is
jobban tesszük, ha legalább a végén megenyhülünk, esetleg elmosolyogjuk magunkat -
feltéve, hogy a gyerek igyekszik együttműködni velünk.

Negatív érzelmeink ugyanis falat hoznak létre a gyereknél, hogy védje magát. Ezen a „falon”
át pedig alig enged információt. Ezen nem jut át az a nézőpont, amit át szeretnénk adni.
Bármelyik szülő megtapasztalhatja, hogy a gyerek helytelen tettéről szeretetünk megvonása
nélkül, tehát a szeretet fenntartása mellett is beszélgethetünk. Ez sokkal hatásosabb, és a
gyerek jobban igyekszik megfelelni valakinek, akinek a szemében ő fontos, szeretett személy,
mint olyasvalakinek, akiről úgy gondolja, hogy kevésbé kedveli őt és kissé már lemondott róla.

Mindez, amiről szó volt, nem is igényel olyan sok időt, mint gondolnánk. Ha nem így teszünk,
akkor később sokkal több időnk megy el az állandó emlékeztetésre, hibáztatásra, ráadásul
gyakran eredménytelenül. Tudod miért fontos még, hogy minél hamarabb sikeresnek érezze
magát a gyerek a legalapvetőbb szabályok betartásában? Mert akkor minden kevésbé fontos,
vagy alkalmi szabály magyarázatakor már sokkal kevesebb magyarázat is elég lesz számára,
mivel megszokja, hogy nem kérünk feleslegesen, s amit kérünk, az számára könnyű.

Heti gondolat a nevelésről

Otthoni játszmák az iskoláról

Elkezdődött a suli. Ezzel néhány családban 9 hónapra folytatódik néhány korábbi kellemetlen
játszma is. Ha nálatok minden sima a suliba járással kapcsolatban, akkor a következő sorok
nem fontosak.

Milyen játszmákra gondolok? Ezek nem játékok, hanem rossz játszmák. Olyanok, amelyek
nap mint nap kellemetlenül ugyanúgy zajlanak, sosincs végük vagy megoldásuk. A játszmák
nevei például ezek: „Kelj már fel, mindjárt indulni kell!” vagy „Csak most szólsz reggel, hogy
nincs meg a tornazsákod?”, „Kettest kaptál? … Azt mondtad megtanultad!”

Az ilyen játszmákban sok a hasonlóság. Az csak a felszín, hogy unja a gyerek és unja a szülő is.
A dolgok mélyén az áll, hogy nincs változás. Ugyanúgy zajlanak a dolgok akár évekig. Az ilyen
mindennapos rossz játszmákból, amelyek sok szomorúságot okoznak a szülőnek és sok
zaklatottságot a gyereknek is, leginkább úgy lehet kilépni, hogy a szülő valamit változtat az
eddigi szokásokon. A változás sokféle lehet. Íme néhány példa, de nem azért hogy ezeket
tedd, hanem csak inspirációnak, hogy hasonlókat találj ki:

(1) Ajánlj apró jutalmat a gyereknek, ha reggelente ő kel fel hamarabb, és elindítja az általad
este odakészített kávéfőzőt. Egy másik példa: Minden nap hamarabb kel a család, és a gyerek
is fél órával, hogy elpazarolható idő jöjjön létre az iskolába indulás előtt.
(2) Hibáztatás helyett: „Én keresek egy táskát mára, te pedig hozz bele valamilyen edző
cuccot.” Másik megoldás: Készítsetek a gyerekkel egy állandó ellenőrző listát arról, amin
beikszelhet minden tételt, ami a másnapi suliba induláshoz kell.
(3) Olvasd el, és használd ami a „Nem tanul a gyerek” című írásban található.

Csak hármat említettünk, de sokkal több „szokásos” játszmahelyzet lehetséges akár csak egy
családon belül is. A lényeg nem az, hogy kövesd az előző megoldási példákat, hanem ez: Ha
valami állandóan és kényelmetlenül ugyanúgy zajlik, akkor változtass hatásosan valamely
résztvevő szokásos szerepén, leginkább a saját „szerepeden”, hogy jó irányban kimozduljon
az esemény sajnálatos alakulása az eddigi megszokott menetéből.

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.

Leiratkozás | Feliratkozásod kezelése

https://www.gyerekneveles.hu/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzMwLCJjMjJjMWZlMGUxMjkiLDAsMCwyNzUsMV0
https://youtu.be/LmhU_z7ediE
https://youtu.be/LmhU_z7ediE
https://www.gyerekneveles.hu/nem-tanul-a-gyerek/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Gyereknevel%C3%A9si+Lev%C3%A9l+2021-09-08
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

