VIDA ÁGNES

JÁTÉKOS NEVELGETŐ FÜZETEK

Pukkancs Maki
Hisztikönyve
Szia!
Pukkancs
Maki vagyok.

Az anyukámmal és
az apukámmal a dzsungelben élek.
Néha nagyon mérges
vagyok.
Például, amikor elveszik tőlem a játékaimat. Vagy, amikor
anyukám megtiltja, hogy kókuszdiót dobáljak a fáról, és
amikor nem sikerül felmásznom a nagy pálmafára. De
anyukám megtanított nekem néhány mókás játékot, azóta
már nem is vagyok olyan sokszor dühös. Gyere és játssz
velem!
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OLVASD EL

JÁTSZD

ISMÉTELJ!

a bevezetőt és a játék
leírását, hogy pontosan
tudd, mit kell tenned.

el a játékokat a
gyermekeddel
közösen!

Egyetlen játék nem tesz
csodát, de a rendszeres
gyakorlás nagy
változásokat hoz majd.
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Játékos
hisztikezelés

Játékok és mesék
kicsiknek nagy
indulatok
kezelésére.

Érzelmi
intelligencia
fejlesztés

A gyerekek
megtanulják
felismerni és kezelni
az érzelmeiket.

Már 1-2 éves
kortól

Már az önálló
beszéd kialakulása
előtt is játszható
játékok.

PUKKANCS MAKI HISZTIKÖNYVE
kisgyerekek nagyon könnyen tanulnak
tapasztalati úton, cselekedetek révén,
példamutatásból, a mélyebb összefüggéseket
pedig könnyedén megértik a mesékből. A
közös játék fejleszti a szülő-gyermek
kapcsolatot. A játék során minőségi időt
töltünk együtt gyermekünkkel, ugyanakkor ez
nem direkt “fejlesztés”, nem tanmese, aminél
logikus a következmény. A játékos tanulás
egészen másként hat a gyermekre:

Hogyan használd ezt a
munkafüzetet?
A Nevelgető munkafüzetek célja
játékos nevelési módszerek révén
megoldani a gyermeked nevelése
során felmerülő problémás helyzeteket.
A gyerekek szeretik a játékokat és utálják,
amikor prédikálnak nekik, fegyelmezik őket.
Miért ne nevelhetnénk őket olyan módon,
ahogyan azt ők is szeretik? - ez a kérdés
merült fel bennem, amikor 2009-ben játékos
gyermekneveléssel kezdtem foglalkozni.
Kezdetben játszóházi foglalkozásokon és
tanácsadásokon próbáltunk ki néhány
módszert a szülőkkel közösen, majd
hosszabb tréningeken fejleszettem tovább
azokat a játékokat, amiket ebben a
munkafüzetben is a szülők kezébe adok.

- példát mutat, megmutatja, hogyan kéne
viselkednie, reagálnia egy adott helyzetben,
- megtanítja őt felismerni és ezáltal
kontrollálni az érzéseit, így bizonyos
viselkedésformák gyakorisága csökkenni
kezd,
- fejleszti azokat a készségeket, amikre az
önkontrollhoz, önismerethez,
szocializálódáshoz szükség van,
- a gyermek életkora szerinti fejlettségi
szinten többféle tanulási módon (hallás,
látás, mozgásos tanulás) ad lehetőséget
elsajátítani új viselkedési módokat.

A gyermek nyelve a játék. Különösen abban a
korban, amikor a beszéd, a szavak, a
racionalitás világa még távolabb áll tőle. 6
éves korig a gyerekek gondolkodásában a
fantázia és a valóság határai még
összemosódnak, észérvekkel meggyőzni nem
lehet, mert a racionális gondolkodás nem hat
rá. Amikor a szülőnek sikerül meggyőznie
valójában nem az érvek, hanem a szülő
határozott fellépése, következetes
viselkedése az, ami megváltoztatja a
gyermek viselkedését. Ezzel szemben a

Játszani nem csak hasznos, hanem
egyszerűen jó is!

AMIT A MÓDSZERRŐL TUDNOD KELL
Hogyan használjátok a munkafüzetben található módszereket?
1. Olyankor játsszatok, amikor van rá legalább 20-30 percetek. Sietve nem
lehet szabadon játszani.
2. Ne játsszatok, amikor a kicsi fáradt, éhes, nyűgös!
3. Ezek nem pillanatnyi problémák helyzetek megoldására való módszerek: ne
akkor játsszátok, amikor a kicsi “rosszalkodik”, vagy amikor te dühös vagy!
4. Türelem: egyetlen egy alkalom semmin nem változtat! Ha rendszeresen játszotok az viszont mindig
eredményre vezet.
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hisztiket, ugyanis, ha a kicsi ebben a korban
nem tanulja meg kezelni az indulatait,
felismerni az érzelmeit és megtalálni az
önkontroll különféle módjait, a hisztit beépíti
az eszköztárába és még óvodás-kisiskolás
korban is alkalmazza majd arra, hogy a
szüleinél elérjen különféle dolgokat.

Amit a hisztiről tudnod
kell
Mi is a hiszti valójában?
A hiszti az indulatkezelés zavara, azaz a kicsi
nem képes kezelni az indulatait, és amikor
dühös lesz, elveszíti az önkontrollt. Ilyenkor
gyakorlatilag “nincs magánál”, nem lehet rá
észérvekkel hatni, nehéz megnyugtatni,
“kilép magából”. Ahogy a gyermek egyre
idősebb lesz egyre inkább megtanulja,
hogyan kezelje az érzelmeit és egyre
hatékonyabban tudja kezelni ezeket az
indulat-rohamokat is.

Hogyan segítenek a játékos módszerek a
hisztikezelésben?
Az alábbi játékok segítenek:
• felismerni a kisgyermeknek az indulatát,
• olyan módszereket elsajátítani, amelyek

révén kezelni tudja a dühét,

• megtanulja belőle a különféle érzelmek

A hisztirohamnak többféle kiváltó oka lehet:
1. Fizikai okok: a kicsi fáradt, éhes,
túlingerelt és ezért veszíti el az önkontrollt. A
kiváltó ok ilyenkor lényegtelen: az 1-2 év
közötti kisgyermek éretlen idegrendszere
még nem képes kezelni a hasonló
helyzeteket, ezért ilyenkor ingerlékenyebb,
könnyebben magán kívül kerül.

felismerését magán és másokon is,

• megtanulja megnevezni az érzelmeket,
• képes lesz kezelni a számára problémás

szociális helyzeteket,

• empatikusabbá válik, fejlődik az érzelmi

intelligenciája,

• kiegyensúlyozottabb lesz.

És ez még nem minden :)

2. Csalódás a saját képességeiben: ilyenkor a
kicsi a saját határaival szembesül (pl. nem
sikerül felépítenie egy tornyot, mindig
felborul, mert még nincsenek meg az ehhez
szükséges manuális készségei)

A hisztik és a nyűgösködések, konfliktusok
megoldásának kulcsa nem csak a
gyermekben, hanem a szülőben is rejlik:
mivel a kicsi számára Te vagy a minta, az
indulatok kezelésének módját elsősorban
rólad másolja le. Ha azt látja, hogy te képes
vagy a kezedben tartani a helyzetet, türelmes
maradni, higgadtan megoldani nehéz
helyzeteket, akkor ő is hasonlóan fog
cselekedni.
A játékok éppen ezért a szülő kezébe is
megoldást adnak arra, hogy a saját
indulataival megküzdjenek. Határozottabb
leszel, objektívebben, kevesebb indulattal
tudsz majd hozzáállni az egyes helyzetekhez
és ezáltal könnyebben fogod tudni kezelni
őket.

3. Csalódás a környezetében: nem úgy
működnek egyes tárgyak, ahogyan ő elvárná,
vagy a szülei nem úgy “működnek”, ahogyan
ő elvárná (pl. megtiltanak dolgokat)
4. Szeretne közölni dolgokat, de még nem
képes erre, ezért a saját határaiba ütközik és
ez bosszantja, frusztrálja.
5. Valamit akar és ha nem kapja meg, akkor
hisztizni kezd.
A felnőttek sokszor csak arra koncentrálnak,
hogy mihamarabb abbahagyja a gyerek a
hisztit, ez vezet gyakran arra a tévútra, hogy
inkább engedünk az akaratának, vagy
megpróbáljuk valamivel elterelni a figyelmét,
ami később ahhoz vezet, hogy a gyermek
viselkedési eszköztárába beépül a hiszti, mint
a célok elérésének, a szülői figyelem
megnyerésének eszköze.

Hogyan használd a munkafüzetet?
A munkafüzetben minden feladathoz kis
történetek is tartoznak, ezeket nyugodtan
felolvashatod a gyermekednek! A
feladatleírásokhoz minden esetben megadtam
azt is, milyen esetekben és hogyan használd
őket. Ahhoz, hogy a gyermeked mihamarabb
megtanulja kezelni az érzelmeit, rendszeres
gyakorlásra van szükség, ezért a
munkafüzetben szereplő játékok közül
minden nap legalább egyet játsszatok el.

Fontos, hogy bár sokan azt hiszik, elegendő
csak túlélni a hisztikorszakot, valójában
szükséges, hogy megfelelően kezeljük a
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1. Indul a majomvonat!

Egy nap Maki felmászott a kedvenc fája
tetejére, hogy leszedegesse a finom érett
banánokat. A fa tetejéről furcsa zajra lett
figyelmes: “Huhúúúúú!” - sípolt valami a
távolból. Maki roppant kíváncsi lett. Egyik
fáról a másikra szökellt, hogy
megláthassa azt a furcsa lényt, akihez a
hang tartozik.
És a fa legmagasabb csúcsáról meg is
látta: egy piros vonat zakatolt a távolból
és sípolt vidáman: “Huhúúúúúú!” Aztán
pedig zakatolt: “Sihuhuhu-sihuhuhusihuhuhu-sihuhuhu”.
A kocsikban vidám állatok kocsikáztak.
Ott ült az elefánt (mutass rá!), a zsiráf, a
viziló, a papagáj, a majom és még a
kígyó is. Az elefánt vígan trombitálta:
“Huhúúúúúú!”
Most legyél te is olyan, mint a
gőzmozdony!

fújd ki! (mutasd meg neki, hogyan kell
si-re beszívni a levegőt, hu-ra kifújni!
2. Lassan induljatok el a szobában
körben, mintha ti lennétek a
gőzmozdonyok! Közben mondjátok,
hogy si-huhuhu!
3. Diktáld a tempót: amikor lassabb a sihuhuhu lassan kell menni, amikor
gyorsabb, akkor gyorsan!
4. Ha ez már jól megy, beiktathattok
még egy elemet: “Huhúúúúúúúú!”-ra
meg kell állni és nem szabad mozdulni
addig, amíg újra nem indul a “sihuhuhu”.
Mire való ez a feladat? Ez a feladat
fejleszti az utánzási készséget, valamint
megtanít a légzésre koncentrálni. A
feladat 4. része önkontrollt tanít.
Mikor alkalmazd? Ezt a feladatot
nyugodtan játszhatjátok akár több
gyermekkel, gyerektársaságban is, de
emellett akár napi szinten is szerepelhet
a játékaitok között.
Már 1 éves kortól elkezdhetitek játszani!

A feladat:
1. Képzeld azt, hogy te vagy a
gőzmozdony! Szívd be a levegőt és
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2. Maki a pataknál

Egy napon Pukkancs Maki lesétált a
patakpartra. A vízben vidám halacskák
ugráltak, tavirózsák díszelegtek, a parton
pedig egy öreg teknős lustálkodott. Hogyan jussak át a túlpartra? morfondírozott magában Maki. Azt eszelte
ki, hogy a víz felszínén úszó tavirózsa
levelekre fog rálépni és egyikről a
másikra ugrálva jut majd át a partra. De,
ahogy az elsőre lépett: loccs! A levél
kicsúszott a lába alól és Maki nyakig vizes
lett. Nagyon dühös lett és mérgesen
csapkodni kezdett.A halacskák
megijedtek és elbújtak a víz alá. Az öreg
teknős erre felébredt és csendben nézte
Makit. Amikor Pukkancs Maki végre újra
mosolygós Maki lett, az öreg teknős
higgadt hangon csak ennyit mondott: Látod ott azt a faágat? Fektesd át a patak
felett és sétálj át rajta a túlpartra! Így is
lett: Maki lefektette a nagy faágat és
máris átszaladt a túloldalra. Amikor átért
a halacskák megtapsolták, amiért ilyen
ügyesen megoldotta.

A feladat:
1. Készítsétek el a “hidat” a patak fölött:
egy széles szalagból húzz egy vonalat a
földön!
2. Menj rajta végig, aztán kérd meg a
gyermekedet, hogy ő is tegye ugyanezt!
3. Ha odafelé sikerült, játsszátok azt,
hogy Maki hazafelé tart és hátrafelé megy
végig a hídon!
Mire való ez a feladat? Segít
fegyelmezettnek maradni, ellazulni,
amikor a gyerek feszült. Az egy helyre
koncentrálás csökkenti a belső
feszültséget, ellazítja az izomtónust,
oldja a stresszt és a szorongást.
Mikor alkalmazd? Ezt a feladatot akár
minden nap játszhatjátok és
kitalálhattok neki különféle változatokat
is (ugrálva, négykézláb, fél lábon kell
átmenni a hídon vagy, ha mellélép, a
halacskák megcsiklandozzák a lábát).
Már 1 éves kortól kipróbálhatod a
játékot, de ekkor még jobb, ha
szélesebb a híd, amin át kell menni.
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3. Majomtorna

Maki mindennél jobban szeret tornászni. Izeg-mozog, szaladgál, ugrál, mászik egész álló
nap. Most gyere és tornássz te is vele! (Mutasd a gyermekednek a gyakorlatokat és
kérd, hogy utánozza őket!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emeld fel a lábad!
Emeld fel a másik lábad!
Emeld fel az egyik karod!
Emeld fel a másik karod!
Fordulj körbe!
Guggolj le!
Tapsolj!

Ezt a gyakorlatsort háromszor ismételjétek el!
Utána minden mozdulathoz társíts egy egyszerű hangot is. Pl. Aaaaa - Eeeeee - Oooooo
Mire való ez a feladat? A gyerekek még könnyebben dolgozzák fel mozgás révén az
érzelmeiket. A nyújtózások segítenek a kicsinek a feszültségoldásban és fejlesztik a
saját teste, a saját akarata feletti kontrollt. A hangadás és az utánzások fejlesztik a
beszédfejlődéshez szükséges készségeket is.
Mikor alkalmazd? Ha a gyermekednek gondot okoz, hogy még nem tudja szavakkal
kifejezni magát és ez frusztrálja. Ha sok mozgásra van szüksége és azt nem tudod
másként megoldani. A dackorszakban fontos a gyerekeknek az akaratuk kifejtése is,
ezért játszhatjuk ezt a játékot úgy is, hogy ő mutatja nekünk a gyakorlatokat és mi
utánozzuk őt.
1 éves kortól játszható.
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4. Maki barátai
Egy nap meglátogatták Makit a barátai.
Eljött Sziszi kígyó,

Trombi elefánt és
Kicsitrombi a kiselefánt,

Trapi zebra,

Csirrcsirr kakadu,

és Mirrmorr a jaguár is.

- Makmak, finom ebédet készítettem

Trombi és Kicsitrombi ízletes zöld salátát
eszegettek.
- Trombtromb - trombitált Trombi
elégedetten.
- Trombitrombitromb - válaszolt
Kistrombi.
Trapi zebra friss füvet ropogtatott.

nektek! Üljetek az asztalhoz és máris
indulhat a lakoma! - mondta Maki.
A barátok körülülték az asztalt.
Sziszi kígyó tojást kapott.
- Sziszisziiiii, milyen szszszszaftosssssss!
- sziszegte.
7
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- Trapptraptrapp - dobolt elégedetten a
patáival.
Csirrcsirr kakadu szép kövér kukacokat
eszegetett.

- Csirrcsirr, de pompás! - csirregte.

Mirrmorr a jaguár finom husit falatozott.
- Mirrmorr, milyen ízletes! - morogta.

Most játsszunk mi is Maki barátaival!
Változzunk Sziszi kígyóvá! Mit mond
Sziszi kígyó? [sziszegjetek, kérd meg a
gyermekedet, hogy utánozza,
utánozzátok együtt]
Mit csinál Sziszi kígyó? [feküdjetek a
földre és kússzatok]

Kistrombi, akkor őt kell utánozni, amikor
azt, hogy Nagytrombi, akkor ugyanazt
lassabban.
Változzunk Trapi zebrává!
Mit csinál Trapi zebra? [szaladjatok és
közben trappoljatok]

Változzunk Trombi elefánttá! Mit mond
Trombi elefánt? [trombitáljatok, kérd meg
a gyermekedet, hogy utánozza,
utánozzátok együtt]
Mit csinál Trombi elefánt? [nagy léptekkel
lassan lépkedjetek a földön, formázzatok
ormányt a karotokból és trombitáljatok]
És mit csinál Kistrombi? Mit mond
Kistrombi a kiselefánt? [ugyanazt, mint
Nagytrombi csak gyorsabban - ez jó
lehetőség a mókázásra]
Mit csinál Kistrombi? [ugyanazt, mint
Nagytrombi csak gyorsabban]
Ha már tudja, a két elefántot
váltogathatjátok is: amikor azt mondod

Változzunk Csirrcsirr kakaduvá! Mit mond
Csirrcsirr kakadu? [cserregjetek, kérd
meg a gyermekedet, hogy utánozza,
utánozzátok együtt]
Mit csinál Csirrcsirr kakadu? [repkedjetek
körbe a szobában széttárt karral]
Változzunk Mirrmorr jaguárrá! Mit mond
Mirrmorr jaguár? [morogjatok, kérd meg
a gyermekedet, hogy utánozza,
utánozzátok együtt]
Mit csinál Mirrmorr jaguár? [morog,
kergetőzik]

Mire való ez a feladat? Az utánzási készségek fejlődésére feltétlenül szükség van
ahhoz, hogy a gyermek képes legyen megérteni és hatni a környezetére. A hangadás
és az utánzások fejlesztik a beszédfejlődéshez szükséges készségeket is.
Mikor alkalmazd? Ha a gyermekednek gondot okoz, hogy még nem tudja szavakkal
kifejezni magát és ez frusztrálja. 1 éves kortól játszható.
Hogyan játsszátok? A mesén nyugodtan többször menjetek végig, utánozzátok az
állatokat.
Továbbfejlesztve játszhatjátok úgy is, hogy rámutatsz egy állatra és azzá kell változni,
utána pedig a gyermeked következik: ő mutat rá egy állatra és te utánozod. Ha ő lehet
a “főnök” a játékban, az fejleszti az önállóságát, a felelősségérzetét és
megajándékozza őt a kontroll, az irányítás lehetőségével, amit a dackorszakban
különösen igényelnek, de még kicsit ügyetlenül kezelnek a gyerekek.
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5. Pukkancs Maki és a labda
Maki barátai nagyon szeretnek együtt játszani. Ebéd után elővették a labdát és
kimentek a kertbe játszani.
- Én kesssssszdem a játékot - sziszegett Sziszi kígyó.
- Még mit nem! - trappolt a patájával Trapi zebra.
- Morrrrrr, a labda az enyém! - morogta Mirrmorr jaguár.
De a fürge Kistrombi már meg is szerezte
a labdát és az orrmánya hegyén pörgette.
Pukkancs Maki erre méregbe jött és
hatalmas hisztibe kezdett: “Az az én
labdám! Az enyéééém!” - visította.
Nagyon mérges arcot vágott! Most
mutasd meg a gyermekednek, milyen
mérges arcot vágott a majom! Te tudsz
olyan mérges arcot vágni mint a
Maki? Mutasd meg!
A jaguár dühében hangosan morgott: Morrrrrrrr! Te tudsz haragosan
morogni, mint Mirrmorr jaguár?
Mutasd meg!
Trapi zebra mérgesen trappolt. Te tudsz mérgesen trappolni a lábaddal, mint Trapi
zebra? Mutasd meg!
Nagytrombi bölcsen megjegyezte: - Nem kell dühösnek lennetek. Játsszunk közösen a
labdával!
Kistrombi máris odadobta a labdát Csirrcsirr kakadunak, aki odadobta Pukkancs
Makinak, aki továbbpasszolta Trapi zebrának, aki hatalmasat rúgott bele és a labda csak
szállt-szállt, amíg Mirrmorr jaguár a farkával át nem passzolta Sziszi kígyónak.
Kistrombi vidáman trombitált: - Trombiiiiii-trrrrrrrombiiiiiii, tütütütüüüüüü!
Te tudsz vidáman trombitálni, mint Kistrombi? Mutasd meg!

Mire való ez a feladat? Ez a feladat egyszerű formában segít megismerkedni két
alapérzelemmel (a dühvel és a vidámsággal) és azokkal a külső jelekkel, amikkel ezek
az érzelmek járnak. Az utánzás révén a kisgyermekben tudatosul, hogyan érzi magát,
amikor dühös, így képes lesz nevén nevezni és időben felismerni az indulatát, ami az
első lépés afelé, hogy képes legyen maga megfékezni az indulatait.
Mikor alkalmazd? Ha a gyermeked gyakran indulatba jön és ilyenkor teljesen kifordul
magából, nem tud megnyugodni.
1 éves kortól játszható.
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TIPP Mit mondj, ha a rászólás nem használ?
A gyerekeknek kiskoruktól kezdve
naponta többször mondjuk el, hogy
“nem”, “nem szabad”, “tilos”, “ne csináld”.
Mégis azt tapasztalhatod, hogy néha meg
sem hallja, az egyik fülén be, a másikon
ki. Máskor pedig egy pillanatra
megtorpan, de aztán csak tovább
csinálja, amit megtiltottál neki.

kikiabálsz a konyhából, hogy “rakj
rendet, mindjárt indulunk!”.
- Nem csak elmondod neki, mit kéne
tennie (mondjuk összeszedni a játékait
vagy nem csapkodni a távirányítóval),
hanem megmutatod neki mit tegyen.
- Segítesz neki kontrollálni a saját testét,
a mozgását ezzel a játékos módszerrel:

Miért lehet ez?
1) A kisgyerekek kíváncsisága néha
erősebb, mint a te tilalmad.
2) Nem egyértelmű számára, hogy mit
tiltottál meg és miért.
3) Nem egyértelmű a viselkedésed, néha
megtiltod, néha nem, ezért ő sem
viselkedik következetesen.

Amikor például rúgdos, megfoghatod a
lábát és azt mondhatod “Lábacska, állj!”
Ha csapkod: “Hallod te kezecske, ideje
megállni!”
Ha azt szeretnéd, hogy ne ütögessen,
hanem simogasson: “Kezecske, kezecske,
simogass meg engem!”
Ettől a kicsi meglepődik és nem kellett
sokadszorra is azt mondanod, hogy
"nem", "nem szabad", "ne csináld". Azzal,
hogy megfogod a kezét egyértelművé
teszed, mit ne csináljon. Azáltal, hogy
kimondod a testrész nevét, tudatosabbá
válik benne, mit szeretnél tőle, melyik
testrészével mit kéne csinálnia. A
humoros, kedves megoldás révén pedig
elillan az indulat és elmarad a tiltás után
gyakran következő hiszti.

Hogyan teheted egyértelművé mit
szeretnél tőle?
Kisgyermekkorban, amikor a gyermek
nyelvi képességei még nem elég fejlettek,
sokkal hatásosabb, ha nem csak mondod
neki, mit tegyen, hanem cselekszel is:
- Odamész hozzá, megérinted őt, amikor

szeretnél tőle valamit, nem csak
HISZTI MEGELŐZŐ ÖTLET Az érzelmek tudatosításában segít a következő játék is:
amikor a kicsi indulatba jön, láthatóan kezd kibillenni az egyensúlyából, akkor
megemlíted neki: “Hűha, most Pukkancs Maki lett belőled!” Ezt követően
elmondhatod, mi is történik most vele, ez segít tudatosítani az érzelmeit, a reakcióit
és leállítja a hisztit még mielőtt a kisgyerek teljesen kiborulna és bekövetkezne az ún.
distressz állapot 1. Ilyenkor ezt mondhatod: “Pukkancs Maki nagyon dühös arcot vág!
Hű, de piros a feje, majd szétdurran! Hú, de csapkod a keze! Hú, de nyafogós a
hangja! Mindjárt megsüketülünk! Ne ölelgessük meg ezt a szegény kis Pukkancs
Makit?”
__________
1 A distressz hiszti az az állapot, amikor a kisgyermek képtelen kontrollálni a testét, magán kívül kerülve ordít, csapkod, a földre veti
magát, harap, a fejét a falba veri stb. Ilyenkor nem lehet rá szép szóval hatni, nem reagál a beszédre, nehezen nyugszik meg.
Distressz hiszti jellemzően 2-2,5 éves kor előtt fordul elő, a kiváltó oka lehet fáradtság, éhség, túl sok inger, illetve csalódás (pl. ha
valamit megtiltunk a gyereknek) vagy a saját korlátaival való szembesülés (nem tudja elmondani, amit szeretne, nem tud megcsinálni
valamit, amit akar). Az egyetlen megoldás ellene az, ha megnyugtatjuk a gyereket öleléssel vagy, ha nem hagyja mellette maradunk és
higgadtan beszélünk hozzá. A figyelem elterelése, a meggyőzés ilyenkor nem segít, viszont az igen, ha megelőzzük a helyzetet
például a fenti módszer segítségével.
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6. Segíts Makinak!
Mire való ez a feladat? A következő néhány kis történet és a hozzájuk tartozó
feladatok abban segítenek, hogy a gyermek megtanulja felismerni az egyes érzelmeit
és testi érzeteit, valamint megoldást találjon arra, hogyan küzdje le őket. A feladatok
révén a kicsi számára ismerős helyzetekkel szembesül, olyan alapvető érzelmekkel és
testi érzetekkel, amiket ő maga is átél. A történet során megtanulja azonosítani
ezeket, a feladat révén felismeri magán a megfelelő testi jeleket, “tüneteket”, a
megoldás során pedig megtalálja azokat a módokat, ahogyan az adott érzelmet, illetve
érzetet kezelni lehet. 1-3 éves korban az éppen csak kialakuló és fejlődő éntudat
szempontjából jó, hogy a feladatokat egyes szám harmadik személyben kell
megoldani. Minden feladat két részből áll: az első részben megnevezzük az adott
érzelemhez vagy testi érzethez tartozó testi jeleket, a második részben elmondjuk,
hogyan lehetne megoldani az adott helyzetet, segíteni az érzelmek kezelésében.
Hogyan alkalmazd a feladatokat? Az 1-2 éves korú még nem beszélő
kisgyermeknek olvasd el a történetet, utána pedig vezesd rá őt a feladatok
megoldására. Jó, ha nem szóban mondod ki a megoldást (pl. “A Makinak fáj a feje.”),
hanem el is játszod (pl. fogod a fejed), ez szemléletesebben adja át a feladat lényegét.
A 2-3 éves, már beszélő kisgyerekekkel beszélgethettek a feladatokról és emellett el is
játszhatjátok őket, míg a 3-4 évesekkel már több lehet a beszéd, kereshettek rokon
értelmű szavakat, árnyaltabb kifejezéseket is az érzelmek kifejezésére (pl. görcsbe
szorul a gyomra)

1) Maki a játszótéren
Maki nagyon szeretett a játszótérre járni. Szerette a libikókát, a homokozást, a
csúszdát, de legjobban hintázni szeretett. Amikor hintázott, úgy érezte mintha fel tudna
repülni az égig. Néha énekelgetett is közben, máskor pedig hangosan kacagott és újra
meg újra kérlelte az anyukáját: - Lökjél még! Még-még-mééég!
Amikor befejezte a hintázást szívesen fogócskázott a barátaival. De nem szeretett ám
fogó lenni! Ő elszaladni szeretett a fogó elől, kicselezni őt és huncutul túljárni az eszén.
Egy nap Maki annyit fogócskázott, hogy már nem bírt tovább szaladni. Lehuppant a
földre és nagyokat fújtatott. A fogó ekkor utolérte és hopp: megfogta! Pukkancs Maki
dühös lett: - Ez nem igazság! Elfáradtam. Most már nem foghatsz meg!
Így nézett ki a fáradt, haragos Maki:
-

a szeme kikerekedett,
a levegőt a száján kapkodta,
fújtatott és alig tudott beszélni,
úgy érezte, alig bír már megmozdulni.

Hogyan vigasztaljuk meg a Makit?
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Ha a gyermeked már beszél, itt elmondhatja, hogyan
vigasztalná meg őt és hogyan simítaná el az
igazságtalanságot.
Ha még kisebb, akkor segíts neki abban, mit tegyen a
kismajom megvigasztalásáért (pl. meg kell simogatni,
meg kell ölelni). Segíthetnek az olyan kérdések is, mint
“Mit adjunk a Makinak, ami megvigasztalja?”

2) Maki aludni megy
Délután Maki mindig sétálni ment az anyukájával. Miután kiszaladgálta magát, otthon
még hosszasan játszott a kedvenc kisautóival és az építőkockákkal. Közben az anyukája
finom vacsorát készített. Maki alaposan belakmározott a finom falatokból. A kedvenc
csemegéje a banán volt. Ezután Maki anyukája elkészítette a fürdővizet és Maki nagyot
pancsolt. Játszott a kedvenc kiskacsájával és a hajóival is. Miután megtörülközött,
megmosta a fogát, felvette a pizsamáját és befeküdt az ágyba. Az anyukája pedig leült
az ágy szélére és mesét olvasott neki. A mese végén Maki anyukája lekapcsolta a
lámpát és adott Makinak egy nagy jóéjtpuszit. De
Maki nem akart még aludni. Inkább
csintalankodott: rúgdosta a takarót és közben
nagyokat kacarászott, énekelgetett és tornászott
az ágyban, dobálta a párnákat: szörnyű
felfordulást csinált. Az anyukája rászólt: - Maki,
ideje aludni! Már nagyon fáradt vagy!
De Maki cseppet sem érezte fáradtnak magát.
Te hogyan érzed magad, amikor fáradt vagy?
Mit érzel a lábadban?
Mit érzel a pocakodban?
Mit érzel a fejedben?
Mit csinál a szemed?
Hogyan segítenél Makinak, hogy el tudjon aludni?
3) Maki nem akar elbúcsúzni
Egy nap Maki anyukájának rengeteg dolga akadt: el
kellett mennie a hivatalba, a bankba és az orvoshoz is.
- Ma délelőtt Csimpi nagymama vigyáz rád, amíg én
távol vagyok - mondta Makinak. De Maki nem akarta,
hogy elmenjen az anyukája. Lebiggyedt a szája és
szomorú szemekkel figyelte, ahogy az anyukája
készülődik.
Hamarosan megérkezett Csimpi nagymama is, aki
valódi csemegét hozott a kis Makinak: finom banános
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muffint. De Makit ez egyáltalán nem érdekelte. Csimpi nagymama hívta játszani: Gyere, focizzunk egy nagyot! Maki nagyon szeretett focizni, de most egyáltalán nem
akart játszani. Csak az anyukájával akart lenni. Amikor elbúcsúzott tőle,
belékapaszkodott és hatalmas krokodilkönnyekkel sírni kezdett: - Neeeee meeeeenj el
Anyuuuuuuu! - hüppögte. Az anyukája megölelgette és elbúcsúzott. Maki elszomorodott,
amikor becsukódott mögötte az ajtó. De Csimpi nagyi ekkor az ölébe vette, megpuszilta
és már hozta is a labdát. Hatalmas nagyot fociztak a kertben, mesét olvastak és mire
megették a banános muffint, Maki anyukája már vissza is érkezett.
Te hogyan érzed magad, amikor szomorú vagy?
Milyen arcot vágsz olyankor?
Mit szoktál csinálni?
Hogyan segítenél a szomorú Makinak?
4) Maki bevásárol
Egy nap Maki, az anyukája és az apukája vásárolni
indultak. Maki nagyon szeretett vásárolni. Mennyi szép
színes doboz! Milyen sok finomság a polcokon! De a
legjobban a játékokat szerette. Az a sok szép kisautó!
A sok színes baba! Az izgalmas, színes dobozok! De jó
lenne kipróbálni az összeset! Hosszasan nézelődött a
játékosztályon. Az anyukája megengedte, hogy
levegyen 1-2 játékot a polcról és megnézze őket
közelebbről is.
Miután visszatették a játékokat a polcra, a pénztárhoz
mentek. De a pénztárnál hatalmas sor állt. Maki
először nézelődött, aztán csüngeni próbált a bevásárlókocsin és fel akart mászni az
egyik kis polcra. De az anyukája rászólt: - Maki, nem szabad felmászni! Veszélyes! Maki
ettől nagyon dühösnek érezte magát, mert rettentően unatkozott. Mit csináljon?
Te hogyan érzed magad, amikor unatkozol?
Hogyan segítenél Makinak, hogy ne unatkozzon sorbanállás közben?
5) Maki éhes
Maki egy délelőtt sokat játszott az udvaron: homokozott, csúszdázott, fára mászott és
bújócskázott. Utána segített az anyukájának meglocsolni a virágokat. Cipelte az
öntözőkannát, öntötte a vizet, aztán megint megtöltötte a csapnál a kannát és minden
virágot jó alaposan meglocsolt. Még a cipője is csurom vizes lett. Meg a nadrágja szára
is.
- Ideje bejönnöd, Maki és lecserélned a nadrágot! - szólt anyukája - Hamarosan kész az
ebéd.
Mit érez a Maki, amikor megéhezik? Hogyan segítenél neki?
___________________________________________________________________
Remélem, tetszett, ez a néhány kis játék :)
Ismerj meg még több játékos gyermeknevelési ötletet ebben az új tréningben >>
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