




A bújócska az egyik örökzöld klasszikus: 
Teret ad arra, hogy a kisgyerek tanulja a testét, ügyesedjen, egyre kompetensebb legyen, 
miközben velünk is kapcsolódik. Ráadásul közben különböző érzelmi témák megdolgozására 
is lehetősége van. Azzal, hogy minden egyes alkalommal kitörő örömmel találjuk meg, 
segítünk neki abban, hogy ellenállóbb legyen, amikor ténylegesen elválunk. Nevethet azon, 
hogy eltűnünk a szeme elől, és fürdőzhet a szeretetünkben, amikor megtaláljuk.

Bújócska





Sokszor gondolkozunk azon, hogy szabad-e még a gyermekünket babaként kezelni? Sza-
bad, sőt!
A babusgatás egy korhatár nélküli játék. Amikor meg tudjuk adni valakinek azt a felté-
tlen, elvárások nélküli szeretetet, ami minden csecsemőnek jár, akkor az ajándék a to-
tyogónknak, a kiskamaszunknak, a kamaszunknak és a párunknak is. Hagyjuk, hogy 
elárasszon minket a szeretet, amit akkor éreztünk, amikor először kezünkben tartottuk a 
gyermekünket, és énekeljünk, simogassuk a haját, tegyük meg, amit kér.
Mindig van egy ölelésnyi hely a szülők karjában! 

Legyél baba! 





Az öltözés minden kisgyermekes családban remek lehetőség a kapcsolódásra ;) De ezzel 
együtt a kuncogásra is.  
Az egyik ilyen, ha rossz helyre, vagy rossz ruhákat próbálunk magunkra húzni.  
Felhúzzuk a gyerek cipőjét, és hangosan értetlenkedünk, amikor nem jön a lábunkra. 
Felteszünk egy lábost a fejünkre, majd közöljük, hogy indulhatunk!  
Minden olyan “félreértés” amin a gyermek kuncog, nagyon hasznos ahhoz, hogy ne azt 
érezzük, egy százkarú polippal küzdünk minden reggel.

Öltözz viccesen! 





“Hűha, már megint hatost dobtál? Micsoda szerencse!” - mondhatjuk kissé eltúlzott 
csodálkozással, esetleg viccesen bosszankodhatunk, hogy már megint mi veszítettünk. 
A gyerekeknek alapélménye, hogy ők a kisebbek, gyengébbek, butábbak, sokszor alulma-
radnak, nem sikerül véghezvinniük, amit elterveznek. Ezért amikor velünk játszanak, 
bátran engedjük meg, hogy csaljanak, hogy végül legyőzhessenek minket. Ne aggódjunk, 
senki más nem fogja ezt megengedni, és nem azt fogja megtanulni ebből, hogy csalni 
szabad, hanem azt, hogy amikor velünk van, végre történhet az, amit ő szeretne. Ha nem 
is mindig, de Gyerekidőben mindenképpen hagyjuk nyerni - annyi ellenállást tanúsítva, 
amire éppen szükségük van ahhoz, hogy kisebbrendűségi érzéseiken dolgozni tudjanak.

Hagyd nyerni! 





A birkózást sokszor alábecsüljük. Pedig általa a gyermekünk megtanulhatja a teste határait. 
Sőt, nem csak azt! Amikor értő ellenféllel (például a szüleivel) birkózik, akkor megtanulhatja, 
hogy hogyan ossza be az erejét. 
Nekifutásból lerohan? Ésszel próbál meg legyőzni? Sunyin kihúzza a lábad? Mindezt             
biztonságos keretek között tudja kipróbálni veled, és ha mindig az éppen aktuális hangula-
tának megfelelő ellenállást biztosítod, akkor kihívásnak is fogja érezni. Természetesen a végén   
mindig legyőz téged, akkor is, ha bosszankodva bizonygatod, hogy te vagy az erősebb ;)  
Mondanunk sem kell, ez sem egy olyan dolog, amit abba kell hagyni, amikor az ember kinőtt 
a gyerekkorból!

Birkózás! 





Meg akarja enni az összes édességet, amit a Mikulás hozott? Miért ne?  
Ha megengedjük, hogy annyit egyen, amennyi csak belefér, lehet, hogy meg fogunk lepődni 
(és ő is), hogy mégsem tud olyan sokat megenni egyszerre. Akár együtt is ehetünk vele 
reggelire         csokimikulást. Legyenek különleges alkalmak, amikor többet szabad, mint 
máskor, kísérletezhet, kitapasztalhatja a saját határait. A hétköznapokon pedig nyugodtan 
szabjunk   határt: “Sajnálom kicsim, ma nincs több csoki. Holnap majd megint ehetsz egy 
kicsit.” Nem baj, ha sír, csak legyünk mellette, és szeretettel tartsuk a határt, hogy mára nincs 
több édesség.

Mondj igent! 





Ah, a sokat emlegetett Gyerekidő!
Ti kipróbáltátok már? Néha csodaszer, néha feltöltődés, néha feszültséglevezetés. Min-
den családban más, egyben viszont mindig ugyanaz: ez a koncentrált szeretetteli közelség 
feltölti a gyerekeinket. Ha szeretnétek, hogy idén a karácsony is zökkenőmentesebben 
menjen, érdemes advent alatt sűrűbben beállítani az órát.
Ha most hallasz először a gyerekidőről, akkor itt elolvashatod bővebben, hogy miről szól. 

Gyerekidö 





Csábító lehet a gyerekeket csikizéssel nevetésre bírni, hiszen szinte mindig bejön.  
Óvatosan bánjunk azonban a csikizéssel, mert valójában önkéntelen nevetést idéz elő, amit 
a megcsikizett akkor sem tud abbahagyni, amikor már kellemetlen számára a dolog. Ezért 
könnyen félreérthetjük, hogy szeretné-e a csikizést, vagy sem.  
Vannak felnőttek, akiknek eszükbe sem jut a gyereküket megcsikizni, mert rossz           
emlékeket őriznek róla a gyerekkorukból. Mások szerették gyerekként, és ezt az élményt 
szeretnék gyereküknek is továbbadni. Van, amikor a gyerekek maguk kérik, még akkor is, 
ha mi nem szeretnénk. Ilyenkor érdemes csak úgy csinálni, mintha meg akarnánk csikizni, 
már ezen is ugyanolyan jókat tudnak nevetni. Ha ragaszkodnak a csikizéshez, mindenképp 
nagyon figyeljük a jelzéseit, hogy még kellemes-e számára a csikizés, és inkább finomabb 
mozdulatokat használjunk. Előre megállapodhatunk egy konkrét jelben, szóban is, amit ha 
kimond, azonnal abba kell hagynunk.

Ne csikizz! 





A gyerekeinkkel időről időre belefutunk olyan szituációkba, amikor egyáltalán nem akar 
együttműködni. Ezeken tud segíteni, ha a gyermek tud lenni például az orvos, óvónéni 
vagy tanár és azt teheti velünk, amit csak szeretne. Ha a játék rengeteg kacagással jár, nyert 
ügyünk van! Az aktuális helyzetekkel, és az esetleges alárendeltségéből eredő érzésein dol-
gozik.
Elképzelhető azonban, hogy nem fog nevetni. Akkor arra van szüksége, hogy ne ennyire 
direkt szerep-játékkal próbáljuk oldani a helyzetet, hanem messzebbről közelítsünk.

Szerepcsere! 





Nem akar öltözni? Egy újabb ötlet az igen elterjedt öltözködési problémákra. ;)  
 
Jó, ha felajánlunk választási lehetőséget, mondjuk két póló közül kiválaszthatja, melyiket 
szeretné felvenni. De van, hogy ez nem elég, ilyenkor a ruhák elkezdhetnek versengeni 
érte.:  
- Engem vegyél fel, én szebb vagyok!  
- Inkább engem, én kényelmesebb vagyok!  
- Én akarok lenni ma a pólód!  
- Inkább engem válassz!  
 
Ha a nevetéssel meg tud szabadulni az együttműködést akadályozó feszültségétől, fel fog 
öltözni. Ha még ez sem elég, jöhet a határszabás: Rendben, akkor ma én választok. Gyere, 
vegyük fel ezt a pólót! Csak mutatjuk a pólót és nem engedjük, hogy elszaladjon. Sokáig 
tarthat, mire ilyen módon sírással meg tud szabadulni a rossz érzéseitől, de ha kitartóak 
vagyunk, az egész további napunkat megkönnyíthetjük. És persze van az a helyzet, amikor 
nincs mese, felöltöztetjük, és indulás!

Beszélö ruhák 





Ha éppen sehogy se megy a játék, újra és újra összekapnak, akkor ideje kapcsolódni!  
 
Egy közös “ellenség” nagyon jó arra, hogy ne egymást csépeljék, hanem a szülőt próbálják 
ledönteni. Nálunk az általános nyafogásra mindig beválik. Lesz belőle kacagás, összefogás, 
ölelés és puszilgatás. És természetesen ők is újra egy csapat lesznek attól, hogy a szülő csak 
akkor dől fel, ha ketten lökik!

Döntsük fel anyát! 





Piszkálódnak? Összevesztek? Nem tudnak osztozkodni?  
Szálljunk be mi is: nekem is kell! Én akarom! Én vagyok az első!  
És persze bénázzunk, teremtsünk lehetőséget arra, hogy összefogjanak ellenünk, és közös 
erővel győzzenek le. Általában már azon is nevetnek, ha mi is úgy viselkedünk, mint egy 
gyerek, persze nem gúnyolódva, őket kifigurázva. Ha mégis eldurvul a helyzet, (vagy már 
eleve komolyabban verekednek) szabjunk határt, álljunk közéjük, ne engedjük, hogy 
bántsák egymást - elsődleges, hogy a biztonságról gondoskodjunk.  
Fontos meghallgatni mindkét fél verzióját, ne próbáljunk igazságot tenni, de ahhoz        
ragaszkodjunk, hogy egymást bántani nem lehet.

Szállj be!  





Sok, általunk javasolt játék alapul azon, hogy a szerepeket felcseréljük. A gyerekek 
így  tudnak dolgozni azon az érzésen, hogy mindig ők a kisebbek, és sokszor számukra 
érthetetlen szabályok szerint kell létezniük.  
(Egyébként is, mi értelme van a fogmosásnak? ;))
A fordított nap nagyon sok nevetést hozhat a család életébe, ha a gyerekek játsszák a 
szülőt, és ők küldhetnek el fürdeni, fogat mosni, pizsamába öltözni. Mi természetesen 
egyáltalán semmi ilyesmit nem akarunk csinálni ilyenkor! A gyerekek hamar rákapnak az 
ilyen játékra. Nekünk csak arra kell figyelni, hogy amikor próbáljuk eljátszani őket, akkor 
ne vigyük túlzásba, és ne kifigurázás legyen. A nevetés mindig jó indikátor.  
Amin kuncognak, az mehet!
Ha úgy érzed, hogy a gyermeked túl erőszakos, túlságosan kiabál, az hozhat számodra   
nehéz érzéseket. Kérj ebben támogatást! Ne feledd, nem vagy egyedül!

Fordított nap! 





Csak bambulja a tévét (telefont, számítógépet), se lát, se hall, enni se jön?  
Mielőtt mérgedben kikapcsolod, huppanj le mellé, és nézd vele egy kicsit, érdeklődj mit 
néz, mi történik (ha játszik, játssz vele). Vagy kipróbálhatod, hogy te vagy a műsor, te 
vagy a játék, hátha nevet rajta. Lehet, hogy rájössz, ez nem is olyan hülyeség, hadd nézze 
még egy kicsit.  
Ha fontosnak tartod, hogy most már csináljon valami mást, esetleg indulni kell valahova, 
de még mindig nem kapcsolja ki a kérésedre, jöhet a szelíd határszabás: sajnálom, de mára 
ennyi. Majd holnap újra bekapcsolhatod. Legyünk vele, amíg kisírja, kitombolja magát.  
Ne ijedjünk meg, hogy a függőség jele, ha kiakad azon, hogy ki kell kapcsolni.

Nézd vele! 





A kukucs egy nagyon fontos játék. Már az egészen pici gyerekek is szívesen játsszák, és 
hosszú perceken kereszül kacagnak azon, hogy eltakarjuk az arcunkat, majd hirtelen     
mosolyogva előbukkanunk. A nevetéssel azon az érzésen dolgoznak ilyenkor, amikor    
ténylegesen elmegyünk mellőlük. Ez félelmet és aggódást kelthet bennük, ilyenkor az 
agyuk vészjelzéseket küld. A kukuccsal tanítjuk nekik, hogy hogyan dolgozzák fel, amikor 
elmegyünk tőlük pár percre, és a játék az, ami képessé teszi őket, hogy egyre távolabbra és 
távolabbra engedjenek maguktól.

Kukucs! 





Megoszlanak a vélemények arról, hogy jó-e, ha a gyerekek élethű játékfegyverekkel 
játszanak. Mindenesetre még akkor is, ha mi nem veszünk a gyerekünknek ilyesmit, azt 
tapasztalhatjuk, hogy bármilyen más tárgy képes lehet pisztolyt helyettesíteni, vagy akár 
a kezéből is formálhat fegyvert. Ha ránk irányítja, és le akar lőni minket, eljátszhatjuk 
nagyon dramatikusan, hogy megsebesültünk, ezen szoktak nevetni. Ne ijedjünk meg, 
tökéletesen tisztában vannak vele, hogy ez csak játék. Ha semmiképp nem szeretnénk ilyen 
játékba belemenni, vagy úgy látjuk, hogy kezd elfajulni és kapcsolódásra lenne szükség, 
mondjunk valami ilyesmit:  
“Ajjaj, eltalált a puszipisztoly! Most azonnal meg kell puszilnom valakit!”  
És üldözőbe vesszük a gyereket, persze ne kapjuk el könnyen, de amikor végre sikerül, jól 
puszilgassuk, szeretgessük meg. Ha erős negatív érzések miatt kezdett bele ebbe a játékba, 
elképzelhető, hogy ennek nem fog örülni, nem baj, tartsunk ki, ha pedig kiborul, legyünk 
mellette, amíg kidühöngi magát, ezután már el fogja tudni fogadni szeretetteljes közele-
désünket. (Ötlet Larry Cohen nyomán)

Puszipisztoly 





Csúnyán beszél? 

“Ajjaj! Azt mondtad rám, h... vagyok? Hú, csak azt ne mondd, hogy pizzafejű, mert akkor 
nagyon megharagszom!”

Amikor a gyermekünk csúnyán beszél, pontosan tudja, hogy nem szabad. Ez is egy jel 
arra, hogy éppen nincsen jól. Néha elég egy kis kergetőzős játék, ölelgetés és szeretetteli 
közelség, ami segít abban, hogy a gyermekünk újra ugyanaz a csodás, cserfes kisgyerek 
legyen, akit megszoktunk.

De nem csak a játék segíthet a csúnya beszédet visszaszorítani a családban. Itt ez a remek 
cikk, ahol összeszedtük, hogy mit tehettek, ha már viccelődni sincs kedvetek ezzel akkor itt 
találsz hozzá tanácsokat. 





Nem akar fogat mosni? Üdv a klubban!  
A legtöbb gyereknek nem ez a kedvenc tevékenysége, és ha időnként el is tekinthetünk 
tőle, azért jó lenne, ha többnyire megmosná a fogát. Előfordul, hogy a fogkrém ízével van 
probléma, vagy a fogkefe nem megfelelő, de többnyire inkább arról van szó, hogy ez az esti 
nemszeretem tevékenység jó alkalom arra, hogy a gyerekek megmutassák nekünk, hogy 
kapcsolódásra van szükségük.  
Hiába is magyarázzuk ilyenkor, hogy mennyire fog fájni a foga, ha majd kilukad, vagy       
fenyegetjük meg, hogy akkor nem ehet több édességet. Jobb, ha inkább játékosra vesszük a 
figurát! Bármilyen bárgyú ötlet beválhat, amin nevet! Beszélni kezd a fogkefe, a foga helyett 
a fülét próbáljuk megmosni, esetleg énekelünk    valami vicces dalt közben. Az is jó lehet, ha 
ő irányíthatja a folyamatot, mi pedig engedelmeskedünk, mint a szolgája, vagy egy robot. 
Ha semmi nem válik be, próbálkozhatunk a szelíd határszabással: tartjuk a fogkefét és nem 
engedjük, hogy kimenjen a fürdőszobából. Ha ki tudja sírni, dühöngeni magát, utána még 
az is kiderülhet, hogy mi történt vele aznap, ami miatt ilyen rugalmatlanná vált. Ha semmi, 
de semmi nem válik be, inkább engedjük el aznapra a       fogmosást, mint hogy olyan rossz 
érzések társuljanak hozzá, amitől később nehéz lesz megszabadulni.

vicces fogmosás 





Párnacsata! Ha elkiáltjuk magunkat, szinte biztos, hogy lelkesedéssel fogadják a felhívá-
sunkat. A párnacsata jól alakítható a gyermekek életkorához, személyiségéhez, és pillanat-
nyi elmeállapotához ;) Böködhetjük simán a kisebbeket párnával. Küzdhetünk ugyanazért 
a párnáért. Vagy pedig hagyhatjuk, hogy a testvérek totális támadást intézzenek ellenünk. 
Akárhogy is, a párnacsata remek feszültség-levezető, és, ha képesek vagyunk teátrálisan 
eldőlni minden egyes találatnál, akkor nagy kacagások forrása lehet.
Ne feledjük, hogy legyünk mindig mi a gyengébbek!
Az ilyen vadabb játékoknál előfordulhatnak kiborulások, de a meghallgatás mindig 
bevethető!

Párnacsata! 





Mindenkinek vannak feladatok, amiket nehezen ugrik meg. Vagy azért, mert már volt 
rossz élménye, vagy azért, mert nehéz érzések kísérik. Ezeket a próbálkozásokat van, 
hogy a gyermek gyerekidőben akarja kipróbálni. Ilyenkor nincs más dolgunk, minthogy              
szeretetünkkel és lelkesedésünkkel kísérjük őt azon az úton, amit be akar járni, és, ha szük-
séges, akkor hallgassuk meg a nehéz érzéseit.
Ha úgy érezzük, hogy magától neki sem kezd, de valamiért fontos lenne megtanulnia,   
akkor segítsük azzal, hogy játszunk! Legyünk mi az ügyetlenek!
“Jaj, olyan ijesztő, odahúzom ezt a vonalat, és akkor az OTT LESZ! Jaj!”
“Mi lesz, ha kimegyek a vonalból?”
“Segíts, hogy kell ezt csinálni?”
Ha mindezt kuncogás kíséri, akkor jó úton vagyunk ahhoz, hogy átsegítsük az aktuális   
nehézségen gyermeket.

Bónuszként jó, ha tudjuk, hogy felnőttként is kérhetünk segítséget! Hívjunk fel valakit, 
aki ott ül a vonal másik végén, amíg kitöltjük a csekket, átutalunk mindent, megírjuk az   
önéletrajzunkat. A nemszeretem feladat mindig könnyebb, ha érezzük a támogatást!

Nem megy!  





A fogócska univerzális játék. Használhatjuk öltözéshez, félelem legyőzésére, újrakap-
csolódásra, önbizalomfejlesztésre, felhőtlen kacagásra.

“Mindjárt elkaplak! Én vagyok a leggyorsabb!” Majd bosszankodva vegyük tudomásul, 
hogy nem tudjuk elkapni, elszökött a lábunk között.

“Itt jön a pusziszörny!” Kergessük, majd amikor nagy nehezen elkaptuk, ölelgessük és 
puszilgassuk meg jól.

“Jön a farkas!” De vigyázzunk, ne legyünk túl félelmetesek, inkább olyan esetlen szörnyek 
legyünk, akinek csak a szája nagy, és sehogy sem érti, hogy a gyerekek hogy lehetnek     
gyorsabbak nála. 

Aztán cserélhetünk, ő kap el minket: hadd szaladjon, ahogy csak bír, de végül utol tudjon 
érni minket.

Fogócska





A Gyerekidő bizony néha rendetlen és káoszt generál. Bízz a gyermekedben, hogy azt 
teszi, amire a legjobban szüksége van. Pontosan azokat a játékokat veszi elő és annyit, 
amennyire éppen szüksége van. Nehéz lehet nézni, ahogy a nagy gonddal rendben tartott 
lakás megtelik. 

De így egészen új tapasztalatokat is szerezhetünk: egy koszos konyhából kisülhet egy süti, 
egy szétdobált legósdobozból egy gyönyörű építmény, a szétdobált könyvekből rengeteg 
felolvasott mese. 

Engedd, hogy megmutassa a gyermeked, hogy mi az, amit éppen meg szeretne tanulni. 
Ehhez lehet, hogy káoszon vezet az út.

Hagyd a káoszt! 





Megbotlott a nyelved? Nem baj, kezdj el szándékosan halandzsázni!  
Nem jut eszedbe egy szó? Sebaj, mondj helyette valami teljesen mást!  
 
A gyerekeknek általában vicces, amikor valamit elrontunk, így van ez a beszéddel is. 
Kipróbálhatjuk azt is, hogy eszperente nyelven beszélünk, vagy minden magánhangzót     
kicserélünk egy bizonyos hangra. Vagy teljesen kihagyjuk a magánhangzókat. Esetleg          
kitalálunk valami vicces tájszólást, akcentust. Vagy beszélhetünk akár robothangon, vagy    
állathangon. Nagy valószínűséggel ők is beszállnak majd a játékba és jobbnál jobb ötleteket 
hoznak. ;)

Nyelvi játékok  





Légy jelen! Egyszerűen csak elvárások nélkül legyetek együtt, és próbáld örömmel fogadni, 
ami jön.
Ha ez sírás, hiszti, dühöngés, akkor azt. Éppen a legjobb dolog történik, a gyermeked éppen 
megszabadul a nyomasztó érzéseitől.
Ha ez játék, nevetés, engedd el magad, engedd meg magadnak, hogy belemerülj, te is 
élvezd.
Ha valamit mutatni akar, merülj el az érzésben, hogy milyen fantasztikus gyereked van,   
milyen ügyes, milyen szép, milyen okos.
Ha csak ül melletted és egy szót sem szól: ne sürgesd, el fogja mondani, ha úgy érzi.

Ez a fajta jelenlét persze a stresszes hétköznapokban borzasztó nehéz, az olyan különleges 
alkalmakkor, mint a Karácsony meg azért nehéz, mert annyira készülünk, annyira akarjuk, 
hogy tökéletes legyen. Nem baj, ha nem megy, nem baj, ha azon kapod magad, hogy azt 
kívánod, azonnal hagyja abba ezt a hisztit, vagy legszívesebben otthagynád, ha csak duzzog-
ni tud. Nem a te hibád, de ha szerzel magadnak rendszeres támogatást, ha van, aki  
meghallgat még akár Karácsonykor is, jobban fog menni.

Légy jelen! 





Fotók: 
Ambrózy Noémi, Bacsó Flóra, Fábián Dóri

Szöveg: 
Ambrózy Noémi, Fábián Dóri


