
Játékos foglalkozás felnőtteknek  
 
Mint egy jó gőzölgő húsleves sem készül el a megfelelő alapanyagok 
nélkül, úgy gyermekeink egymásra épülő képességei sem mindegy, 
hogy hogyan, de legfőképp, milyen minőségben fejlődnek. 
Pótolhatjuk a zöldségeket leveskockával, de tudjuk, az nem ugyanaz. 
 
Rohan a világ, sokszor mi is vele együtt, és sokszor kevés minőségi 
időt szánunk arra, amely jolly joker a gyermekünk kezében, a játékra. 
 
De mit is ad a játék? 
 
Kreativitást, inspirációt, fantáziát, lelkesedést. Egy lehetőség arra, 
hogy a gyermek felfedezze a világot, önmagát. De szülőként nekünk 
még ennél is többet ad. Sokszor elfelejtünk önfeledten játszani. 
 

Ha épp a gyerek játékain átesve, leülő helyet keresve, a gépet a 
ruhakupac alól előbányászva ültél le kicsit olvasgatni... 

Ha épp az alvásidőt kihasználva játékötletekre vársz... 

Ha úgy érzed, szükséged van arra, hogy feltöltődj, magaddal 
foglalkozz, valami újat tanulj… 

Ha épp elakadtál, válaszokat vagy kérdéseket keresel arra, hogyan 
tudnád gyermeked képességeit játékos formában támogatni, akkor 
Neked szól a Lépőkövek Műhely. 

Játékról, felnőtteknek. 

 

  



Anyu Camino - beszélgetés a gyereknevelésről 
 
Hogyan neveljünk életrevaló és magabiztos gyereket? 
/Jessica Joelle Alexander és Iben Dissing Sandahl/ 
A Dán-módszer alappillérei c. könyv alapján 
 
Emlékszem, hogyan tanultam meg kétkerekűzni kislányként. 
Seprűnyél az ülés mögé, és én a pedálok közé csapva szeltem a 
megszokott kis falusi poros utat, mit sem törődve azzal, hogy ha 
kibillennék, valójában hátulról irányítanak, támogatnak. De mint 
minden gyerek „megy ez nekem egyedül is” felkiáltással, a diófa 
törzsét fogva kőröztem napokig, míg egyszer összeszedve minden 
bátorságom elengedtem azt. Sikerült! 
 
Így vagyok ezzel anyaként is.  
 
Hozom otthonról a szülői mintát, ami néha tetszik, néha nem, mégsem 
tudom átprogramozni magam. Mint a diófa törzsét, úgy szorongatom 
buszozás közben a Vekerdyt, a Suttogót, a Szuperdadát vagy a 
Ranschburgot, bízva abban, hogy egy nap „egyedül is” menni fog. 
 
S miért ne menne? 
 
Kezemben tartom a dánok módszerének alappilléreit. 
 
Játék. Hitelesség. Átkeretezés. Empátia. Rugalmas alkalmazkodás. 
Együttlét és meghittség. 
 
Gyerekjáték, nem de? 
 
 
 

	  


