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Háromhónapnyi kiha-

gyás után iskolakezdés-

kor kis és nagydiáknak 

egyaránt nehéz visz-

szaszokni a koránkelés-

hez, a szigorúbb időbe-

osztáshoz, a feladatok-

hoz és határidőkhöz. 

Írásunkkal igyekszünk 

megkönnyíteni a szülők 

és gyermekek dolgát.

Sok szülő arra esküszik, 
hogy a tanévkezdő „nagy-
takarítás” csodákra képes: 

ha a kezdés előtt néhány nappal 
az iskolással együtt rendet rak-
nak a régi füzetek, tankönyvek 
között, illetve ha beszereznek 
egy-két új darabot a felszerelés-
hez, az kedvet adhat a gyermek-
nek a tanuláshoz. Nem kell fölös-
leges költekezéssel felhalmozni 
a rendelkezésre álló írószerállo-
mányt, de egy-egy új színes toll, 
érdekesebb számológép, a gye-
rek kedvére való füzetcímke an-
nak használatára sarkallja a di-
ákot, még a nagyobbakat is. Új 
tanszerek vásárlásakor nem árt, 
ha egy-két tárgynak a kiválasz-
tását – füzetcímke, iskolatáska 
színe – a diákra bízzuk, így ér-
zelmileg valamivel jobban kö-
tődik tanszereihez, és nagyobb 
kedvvel használja azokat. Ha lel-
tározás közben átforgatjuk a ta-
valyi füzeteket, könyveket, a fel-
elevenítés megkönnyíti az új tan-
anyaggal való hirtelen szembe-
nézést. Több szülő tapasztalta, 
hogy íróasztal beszerzése után 
gyermeke nagyobb kedvvel ült 
le egymagában házi feladatot ké-
szíteni, azonban ez nem minden 
gyermeknél válik be. Egyesek 
a kezdetekkor ragaszkodnak a 
szülő támogató jelenlétéhez, se-
gítségéhez, amelyet természete-
sen később önálló tanulási időre 
kell változtatni.

Nem baj, ha a nyárról 
ábrándozunk! 

A külső rendrakás mellett a lel-
ki felkészülés sokszor hangsú-
lyosabb, hiszen nehezebb is: a 
szülő elbeszélgethet gyermeké-
vel arról, milyen tantárgyakat 
vár, melyik iskolatársával sze-
retne újra találkozni, feleleve-
níthetjük benne a kellemes em-
lékeket. Ez pedig szintén kedv-
teremtő. Egész évben motiváló-
ak – és a gyerekekben a hasz-
nos internethasználat fogalmát is 
erősítik – a világhálón ezrével fel-
lelhető játékos feladatok, nagyob-
baknak a kvízek, amelyekkel ér-
demes ősz elején megadni a tanu-
lós hangulatot. A hirtelen korán-
kelés okozta nehézségekre meg-
oldás lehet, ha a tanévnyitó előtt 
egy-két héttel már korábbi lefek-
vésre és a nyári szokásokhoz ké-
pest valamivel korábbi felkelésre 
szoktatjuk a kisebb családtago-
kat. A tanév ideje alatt pedig nem 
árt, ha a szülők már este együtt 
választják ki a másnapi ruhát, 

vagy erre tanítják gyermeküket, 
hogy reggel ne kelljen emiatt ko-
rábban kelni, illetve elkésni.

Sara Moore tanulással foglal-
kozó kutató, az ír Limerick Egye-
tem professzora szerint fontos, 
hogy már a tanév kezdete előtt 
készítsük el gyermekünk időbe-
osztását, akár papírra vetve is, 
hogy ha iskola utáni programok-
ra küldjük, maradjon jócskán 
szabadideje. Különben könnyen 
rányomhatja bélyegét iskolai tel-
jesítményére, ha a sűrű időbe-
osztástól félve már előre stresz-
szesen kezdi a tanévet. A profesz-
szor azt javasolja, hogy nyár vé-
gén a szülőkkel együtt írják, raj-
zolják, fényképeket ragasztgat-
va elevenítsék fel a vakációs em-
lékeket egy füzetbe, ezek ugyan-
is a tanév eleji fogalmazásokhoz 
hasznos témaforrások lesznek, 
és a kisdiák is újra belelendül az 
írásba, fogalmazásba.

Ha az utolsó vakációs hetekben 
csoportos vetélkedőket, társasjá-
tékos délutánokat szervezünk a 
gyermekeknek, azzal segítünk 
visszarázódni nekik a csoport-
munkák rutinjába – tanácsol-
ja Sara Moore hozzátéve, hogy 
nyár végén agytornára a füzetek 
helyett a képességfejlesztő játé-
kokat, keresztrejtvényeket, kira-
kósokat is elővehetjük. A színek 
használata hatékonyabbá teszi a 
tanulást, ugyanis segít a struktu-
rálásban. Így akár az őszi táj raj-
zolásával, színezésével is ked-
vet teremthetünk az íróasztal és 
papír elé üléshez – olvasható a 
szakember tippjei között.

Sokat segíthet a kisebbeknek, 
ha a szülők olyan lehetőségekre 
hívják fel figyelmüket – például 
osztálytársakkal való találkozás, 
tornaóra –, amelyekre nyáron ke-
vesebb lehetőség adódott. Az sem 
mindegy, mit eszik egész nap a 
diák az iskolában. Mivel Románi-
ában kevés az étkezdével rendel-
kező iskola, ezért a szülőnek kell 
odafigyelnie, hogy változatos, 
tartalmas, de nem könnyen rom-
landó tízórait pakoljon gyümölcs-
csel, zöldséggel, keksszel kiegé-
szítve. Kedveskedésként néha 

egy kis csokit, finomabb cseme-
gét is belophat az uzsonnás do-
bozba, hogy a tanulónak legyen 
energiája és kedve az egész na-
pos odafigyelésre.

Jutalomszelvények
a korán kelőknek

„A kulcs éppen az, hogy ne rög-
tön az iskolapadba akarjuk visz-
szarázni őket, hanem mondjuk 
egy nagy szőnyegen az osztály-
terem közepén beszélgetések, 
játékok közben. Tanév elején ér-
demes átrendezni az osztályter-
meket és alternatív módszereket 
választani” – vallja Palkó Krisz-
tina kolozsvári tanítónő. Ő tanév 
elején csapatösszerázó játéko-
kat szokott szervezni, reggelente 
pedig tanítványaival energiát fel-
pezsdítő tevékenységekkel kezdi 
a napot. A tanítónő hangsúlyoz-
ta: ha már a második tanítási na-
pon a munkafüzet kerül előtérbe, 
a gyermekek hamar a vakációt és 
nem a következő iskolanapot vár-
ják majd. „Nyár után mindig ren-
geteg a mesélnivalójuk, de nem 
mindenki szeret a tanító előtt, fi-
gyelő tekintetek kereszttüzében 
beszélni. Így akár tízperces egy-
más közötti pletykával is kezdhe-
tő az első nap” – tette hozzá Pal-
kó Krisztina, aki a koránkelésre 
praktikus módszert tanácsolt a 
szülőknek: ösztönözzük a gyer-
mekünket azzal, hogy ha idejé-
ben felkel, egész héten szelvé-
nyeket gyűjthet, amelyet hétvé-
gén finomságra, apróbb játékra 
és hasonló jutalmakra válthat be.

Szülő és gyerek egyaránt hi-
bát követ el, ha a telefon ébresz-
tőjének csörgésekor még bekap-
csolja az 5–10 perces szundit. 
Ezzel ugyanis nem szerez ma-
gának elég időt a pihenésre, még 
a normális visszaalvásra sem, 
csak fölöslegesen tölti az idejét, 
és tovább nehezíti a felkelést. 
Nemcsak az iskolásnak kell idő-
ben lefeküdnie, de a szülőnek is 
példát kell ebben mutatnia. Több 
gyerekpszichológus javasolja: a 
reggeleket kezdjük ötperces kö-
zös családi tornával, ami kelle-

mes ébresztő, energizáló lehe-
tőség az egészséges fizikai ha-
tások mellett. Sok gyermek éb-
redés után hirtelen nem tud reg-
gelizni, ezért érdemes evés előtt 
minden egyebet elvégezni – mo-
sakodás, öltözködés –, hogy ne 
üres gyomorral induljon az isko-
lába, főleg, ha buszoznia kell az 
intézményig.

Állítsunk fel egy-egy célt közö-
sen a diákkal. Például: ezen a hé-
ten legalább háromszor kimegy 
a táblához matekfeladatot olda-
ni, és kövessük, sikerül-e telje-
sítenie. A pszichológusok nem 
ajánlják a megdorgálást: ha nem 
sikerül teljesíteni a feladatot, in-

kább biztatni kell a gyereket, 
hogy ott van a következő hét is, 
egy egészséges lelkivilágú, ér-
deklődő, kíváncsi diák ugyanis 
előbb-utóbb saját elhatározásá-
ból fogja teljesíteni a kitűzött célt 
egy-két sikertelenebb hét után. 
A busszal hazajáró nagyobb di-
ákok váro son belül leszállhat-
nak egy-két megállóval hama-
rább, hogy séta közben kiszel-
lőztessék a fejüket, mielőtt ne-
kivágnának a délutáni tanulás-
nak. Ha az időbeosztás engedi, 
mind a kisiskolásoknak, mind 
a középiskolá soknak pihentető 
és frissítő segítség egy harminc-
perces szunyókálás délután.

A kölcsönös bizalom
a legfontosabb

A pszichológusok szinte egyönte-
tűen a szülő és gyermeke közötti 
bizalmi viszonyt hangsúlyozzák 
a leggyakrabban. Egy diák szá-
mára ugyanis akkor nem válik 
rémálommá az iskola, ha gyen-
gébb teljesítés során is bátran ha-
za mer menni és beszámolni róla 
szüleinek azzal a tudattal, hogy 

családjában mindig megértésre, 
támogatásra számíthat. Az elő-
készítősökkel érdemes elbeszél-
getni az első nap előtt, a nagyob-
baktól ugyanis számos, félelmet 
gerjesztő információt hallanak 
ugratásként, amelyet a kicsik ko-
molyan vesznek. Ezért szüksé-
gük lehet a megnyugtatásra. A 
fintorogva iskolába indulók szá-
mára a szülő ünneppé is teheti az 
első napot: egy fagyi, pizza, eset-
leg szép új ruhanemű vásárlásá-
val megünnepelhetik, hányadi-
kos lett a fiatal családtag, akiben 
így nő az egészséges büszkeség 
és a kedv is arra, hogy továbbra 
is ezen az úton haladjon.

Hátrányt jelenthet ugyanak-
kor, ha az oktatási rendszerrel 
elégedetlenen szülők gyerme-
kük jelenlétében bírálják azt, 
a diák ugyanis – főleg, ha még 
nem középiskolás korú – emiatt 
könnyen léhaságot enged meg 
magának azzal a gondolattal, 
hogy miért tanuljon, ha a szü-
lei sem értenek egyet az okta-
tási módszerekkel. Ha minden 
odafigyelés ellenére mégis erő-
sen ellenkezik a diák iskolába 
indulás előtt, érdemes vissza-
gondolnunk arra, hogy az el-
múlt években mennyire érdek-
lődtünk a leckéi vagy az iskolá-
ban megélt rossz és jó élményei 
iránt. A gyerekpszichológusok 
sokszor kiemelik: egy-egy jobb 
eredménynél meg kell dicsérni 
a tanulót, hogy érezhesse erő-
feszítéseinek eredményessé-
gét. Ugyanakkor minden nap el 
kell beszélgetni a nagyobbak-
kal is az aznap tapasztaltakról 
ahhoz, hogy a diák úgy érezze, 
nincs egyedül életének e szaka-
szában sem.

KÁDÁR HANGA

Családi tippek ahhoz, hogy minél zökkenőmentesebben kezdődjék el az új tanév

Nehéz visszarázódni az iskolapadba

A gyerekpszichológusok sokszor kiemelik: egy-egy 
jobb eredménynél meg kell dicsérni a tanulót, hogy 
érezhesse erőfeszítéseinek eredményességét. 

A gyerekek nagyobb kedvvel mennek iskolába, ha ők választják ki, milyen hátitáskát vásároljon a szülő
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