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- Alapvető kérdés, hogy mit szeretnénk meg,

va]ósítani a nyári szünel adta szabadságból,

amikor a gyerek kikerül az óvoda, isko]a adta

struktúrábó] - magyarázza Szántai Gabriella

pszichológus. - É]ünk-e vele, vagy íolytatjuk

ugyanazt a szabályozottságot, amiben az ok-

tatási év hónapjaiban é] a család, A szeptem,

berben kialakított menetrend lalán szoros és

hajtós a különórákka], esti ]eckeírással, va-

csorakészítésse], házimunkával, de műkodik

a ,,ki megy mikor kiért" rendszeressége, és a

reggeli és dé]utáni időpontok kozölt mégis-

csak az intézmény íoglalkozta]:ja a gyereket,

sőt az otlhon tö]tött órákra is ad ieiadatot: a

gyereknek a házit, a szülőne< meg a háttér-

munka marad, hogy másrar i:egge1 indulás,

ra készen álljon a csalác. ::!e z -<e!esl nagy

váltás, hogy egyik nacló_ a ::ás_-<ra rregszú-

nik a kü]só irányítás, és a :s.._ac laga dönl-

heti e], mit kezojen az l,,-:'=-,-=' .

Ezt persze lehetósése,::j: -s ::al-:al befo-

lyasoljak, Hurra, :_e:- l:-- l---*,l-. -:: , 
" 
a, a

gyereknek, es he r ,- c -:aoE _l; ,, j ;" , <-, l: te ,s

ve]e élvezed a hosszú nyalai, El"é:<éni ke-

veseknek adatir :leg a <oter]en,e: ha ;clgo-

zo1, nyilván sok lejtörést okoz, hog,;an tollsd

ki ezt a két és íél hónapot. Három szernDont-

la] segítünk a szerr,-ezésben, ezek fúgget-lenek

az anyagi körülményektől.

Vedd e]ő a naptárt, és egyben készíts te1-,ret a

három hónapra. Gondold át, mire vaii szük-

séged: családi közös nyaralásra, a párocdal

kettesben töltöti, gyerekmentes ldóre? A

dolgozós heteket ls dobd íe1 egy-eg1,, o1yan

miniprogramma], amit csak nyáron élrlezhet-

tek, így ez az időszak is ad valamit a szünldő

ízéből,A tervezésbe vond be a család mrnden

tagát, hogy e]őadhassák, mit szeretnének, és

térképezd fel a nagyszülők, baráti csa]ádok

nyújtotta lehetóségeket is, Fáraszió, ha eg,yik

táborbó] a másikba esik be a gyerek, az pedig
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GRlLLEZÉ5 Kert híján
pizzázás vagy fagyi-
parti, lényeg, hogy a

bizonyítvány ered-

ményétől függetlenül
ünnepeljétek meg,

hogy vége van egv

teljesítményt követelő
időszaknak.

-

BARÁTNÓS HÉr ueg
nem utaztak el az

iskolatársak? Más
a hangulat, mint a

suliban, egymásnál
lehet aludni, és véget

nem érő beszélgetése-
ket folytatni, Fiúknak

persze a haverokkal és

sok-sok focival.

-

göt!cÉszor Fürdőruci,
napszemcsi, persze

frissíteni kell, de idén

próbáljátok ki kör-

nr/ezetvédó módon,

A szekrényből kitúrt,

tavaly kinőtt vagy
megunt nyári cuc-
cokból rendezzetek

garázsvásárt akár több

családdal összefogva,
és hasonló módon sze-
rezzétek be az újakat,

steps . stages

una]mas, ha hetekig csak otthon ü1, Heles-

kéthetes ,,turnusokban" váltogasd az akliv

élményeket és a feldolgozós szakaszokat,

tehát tábor, utazás után jöhet egy kis otthon

lazulás,
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Éivezd, hogy nyáron te is szünidős szülő vagy,

nem ke1] azon görcsölnöd, hogyan érsz egyik

gyerek különórájáró] a másikéra, és az esték

,l.- . leckeírásról szó]nak, A su]i utáni elsó

héten tarthattok egy nyárindító hetet, amikor

átkapcsoltok vakációs üzemmódba, és a gye-

rek ls átá]l arra, hogy most saját maga találja

ki, mive] töltse az idejét. ]öhet mindjárt egy

évzáró ptzzázás, grillezés vagy strandolás, és

néhány nap céltalan tengés-lengés, semmit-

tevés, A tanszerek elpakolása szertartássze-

rűen könnyíti meg a le]keteket, nemcsak a

szobában, hanem belsőleg is helyet ad a más-

féie élményeknek, Jobban rá tudtok készülni

ezekre így, 1assan beúszva a nyárba, egy-két

hetet program nélküi hagyva, mint ha mind-
járt a padból ugranátok bele,

__i. j' i'. :. i].iT s } i i,. §'r'i]:., j i] :; j i'':-,,,l.i_ :i'l' |- ]

Csak 1átszatra mond el]enl ez a ,,Jó1 használd

ki az időtl" irányelvnek. Jó], tehát másképpen,

Ne csak a tanulós táborokat tedd utolsó hely-

re a választási listán, hanem magadat is sza-

badítsd íel a töké]etes nyár megkreá]ásának

kényszere aló]. Minél több látniva]ó, éimény,

program - ha te]etúzde]ed a szabadidót ten-

nivalókkal, azon kapod magad, hogy ugyan-

úgy rohantok, mint máskor, Mindenkinek
szüksége van o1yan időszakokra is, amikor

nem ,,ke11" csiná]ni va]amit.

+ 1 Van listátok, amit,,majd a szünidőben I" felkiáltással írtatok tanév

közben? Ha nincs, rögtönözzetek egyet egyestés, egynapos programok,

mozi, társasozás, találka régi barátokkal, Amit elsónek kihúztok, azzal

kezdjétek a nyarat, aztán majd jöhet a többi,
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steps . stages

HoVA MENlEN A GYEREK? íev
xÉszüuntK Az

ELSŰ 0TTALVÚS

TABORBA

) Nemcsak az
életkor, hanem az
önállóság is meg-
határozó, amikor
azon töprengsz,
készen áll-e rá a
gyerek. Egy-két
napközis tábor
tapasztalata, ba-
rátnőnél, nagyszü-
lőnél alvás jóljön
előtte.

) Szerencsés, ha
néhány barátjával
együtt megy, így
mindjárt bátrabban
áll a sok újdonság-
gal szemben.

) Csomagolj prak-
tikusan kisebb
zacskókba napokra
adagolva, vagy zok-
nikat, alsókat, pó-
lókat csoportosítva,
de mindenképpen
a gyerkóccel együtt,
hiszen ott már neki
kell tudnia, mije
Van.

) E8yáltalán ne
hívd fel, várd meg,
hogy ő jelentkez-
zen ! Beszéljétek
meg elóre, hogy

ő is csak a tábori
szabályok által
megengedett idő-
ben hívjon.

) Vizespalackból
többre is szükség
lehet, mert könnyű
elveszíteni. Jel-
legzetesszín vagy
forma segít, hogy
könnyen felismerje
a sajátját, hátha
nem felejti el fel-
tölteni napközben.
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Az óvodai foglalkozások a tanévhez hason-
1óan nyár elején befejeződnek, és ma_jd csak
szeptemberben kezdődnek ú_ira. A nyári hó-
napokban íelügyeletet biztosít az oví, a helyr
adottságoktól függően csökkentett iétszámú,
összevont csoportokban, ezenkívűl álta]ában
egy hónapra be is zár az inlézmény, mialatt
egy másik óvoda tart nyári ügyeletet. Amel-
iett, hogy a gyereknek biztosan -;ó, ha nyár
végén hosszabb szúnet után tér vissza az
oviba, két szempontot mindenképpen vegyél
flgye}embe:

- kötetlen játékna_< éli-e meg ezt a helyzeiet a
gyerek, vagy elveszettnek érzi magát,

- fáradt és nehézkes. vagy vidám és tettrekész
nagyszülőkre ludod-e hagyni a kicsit

A pénztárcád me]]ett az észszerűség is határt
szab, meg persze az, hogy mi a lábor célja.
Gyerekíelügyelel vagy nyaralás? ötnapos,
napközis jellegű táborért nem érdemes reg-
gel és délután keresztü]szeini a várost, ezek
akkor praktikusak, ha könnyen e]érhetőek,
megközelítésük nem jár az iskolaidőszakhoz
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Unalkozás közben élénken pórög az agy, és

keresi az elfoglaltságol. Hasonló folyamat
zajlik 1e, amikor egy matekpélda megoldá-
sán töri a fejét a gyerek: nlncs meg azonnal
a megoldás, Erősödik a feszültségtűró képes-
ség, nő a kitartóerő, és íejlődik a probléma-
megoldó gondolkodás.

Ha elka]andozik a gondoiat, az 1ehet pozi-
tív konstruktív álmodozás ts.Ez a belső mozi-
zás serkenti a fanláziát, segítségéve1 vá]ik é1-

vezhetővé az olvasás, és az öntudatra ébredés
is ebben a mentális állapotban zajlik.

Aki nem szorul rá arra, hogy más szórakoz-
tassa. saját jó érzéséérl r,áLlalja a íeielősséget,
^- :_,^- ^],^-,^,n - o-,,Oq a ]f. )l ^ _5 <cL ..'rl: r cl_tjltl c'
qpc_ pa,ate rz.,z'jk i-ó :L.,- 1,o-c5o,---'.6.."5'5.

sünk magunkon, ne másokat okol.;unk siker-
lelenség esetén. Már kis kortó1 észrevétlenúl
elsajálítható, egy-egy unatkozós félóra éppen
jó edzéshozzá.

Már az első években íejleszd a hisztitú-
rő képességedet, Nem akar enni, beülni az
autósülésbe? Gyors megoidást jelent, ha va
1amilyen képernyővel lekötöd a figyelmét,
hosszú távon azonban nagy csapdát rejl, ne

_:!]]] ]__]_

Se Lai_] Uele,

AZÉRT TANULNI Is KELL EGY KICSIT...
Inkább sokat, de egészen másképpen, mint a ianévben. Intézményes
jellegű, direkt tanulásra csak akkor keruljön sor, ha erre például egy
pótvizsga miatt feltét]enül szükség van, illeive a gyerek maga is mo-
tivált egy nyelwizsga e]érésében, Minden nás eseiben használjátok
kí az élményszetzésen aiapuló, életszerú, ia:asztalatokat gyűjtő ta-
nuiást.
)GYÍÍ]TSETEK AHA-ÉLMÉNvrrrrt olvac r,.agy oldódik, gőzölóg

vagy füstöl? Egy jeges ]imonádé készítése r.ag,i- bográcsozásközben
mindjárt eg5lértelmúvé válIk az, amit kénua- és ízikaórán annyiszor
eltévesztett a gyerek, ahogy evezés közben is ljoerul, hogy a tőkés
téce az a kacsa, ami me]]ettetek úszkál.

)GYAKoRoLJ A Az ID Ó - És pÉNzcazDÁLKoDÁsT! Hagyj miné1 töb -

bet a gyerekre egy-egy nyári program megszerr.ezésekor és 1ebonyo-

]ításakor. Irlozijegyvásárlás, útvonaltervezés. lCulás a strandra -
mind jó alkalom arra, hogy önállóan találja _<. rl_<cr kell elindulnia,
mit kel1 magáva1 vinnie, és mennyit ke]] a zse'cpér,zéből rááldoznia.

)HÁZIMUNKA? Vedd szórakoztaLóra! Ha meg:,-aiósíüatja sajál öt-
]eteit a szobája átrendezésekor, meghívhatja a barátait egy-egr
otta]vós va5l kerü bulira, észrevétlenül bevonóol
rendrakásba, ágynemúcserébe, takaításba, ker:
csak akkor, ha nem te végzed e1 helyette mincez-..
háttérben maradsz, és csak néhány kérdésse] lrot

. a bevásár]ásba,
nunkába, persze
hanem ke]lóen a
válod.

>lGAZl FELADATOK! Kutyasétáltatás, ber.ásá{ás, gyerekvigyázás,
kerti munka a szomszédban, ismerősné1 va5, a családban - néhány
órás elfoglaltság vagy egy-egy testre szaboü megbízás kis betekin-
tést ad a gyereknek a feinóttek dolgozós világába.

Isko]áskortól kezdj hosszabb iéptékű tevé-
kenységbe: az asztalon megkezdett sokdara-
b os kirakó, óri á s rej tvény va gy felnőtts zínező,
amit bármikor folytatni lehet, nem ke1l elpa-
kolni és elővenni, mindig hív és lebilincsel, jó1

helyettesíti a képernyőt, és összegyűjti a csa-
1ád minden taglát.
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