
Dac és hiszti a karanténban

Óvodás  gyermekeknél  napi  szinten  jelenhetnek  meg  kisebb-nagyobb  “hisztik”

különböző,  tulajdonképpen  jelentéktelen  témákban,  amikről  ők  maguk  is  hamar

elfelejtkeznek, amint a hiszti alábbhagy. Mi a helyzet azonban akkor, ha a mindennapok egy

szokatlan  frusztráció  forrással  állítják  szembe  őket,  amely  határozatlan  ideig  tart?  Jelen

esetben az otthon maradt ovisok pontosan egy ilyen váratlan, tartós és nehezen elfogadható

frusztráció forrással küzdenek éppen a kijárási korlátozás formájában. Ez a folyton jelen lévő

bosszantó bezártság bizony igencsak megnövelheti  a mindennapi “hisztik” mennyiségét és

mértékét is. 

Az első dackorszak három éves kor körül kezdődik. Jellemzőek erre az időszakra a

túláradó érzelmek, és az, hogy a gyermek még képtelen ezek fölött uralkodni. Pont ezért

a bezártság sokat ronthat a problémán, hiszen ez egy kontrollálhatatlan tényező, ami állandó

bosszúságot okoz. A szülőknek ezek a hirtelen érzelmi kitörések sok fejtörést okozhatnak,

aggodalom, tehetetlenség érzés és akár düh is megjelenhet az újra és újra ismétlődő hisztik

miatt. Nagyon fontos azonban tudni, hogy a gyermekek nem szándékosan viselkednek így,

nem tudatosan teszik mindezt, hogy a szülőt bántsák. Ez az időszak egészséges velejárója a

fejlődésüknek.  A dackorszak  a  gyerek  ébredező  akaratát jelzi,  azt,  hogy  személyisége

formálódik és keresi a fejlődés útját. Szülőként terelgetni kell ezen az úton, hogy a megfelelő

eszközökkel felvértezve haladjon tovább. Ez a jelenség a jelenlegi nehezített körülmények

mellett is ugyanaz, mint más esetben lenne, ezért ugyan olyan módon érdemes kezelni. Persze

minden szülő számára fontos, hogy gyermekük szófogadó legyen és ne “hisztizzen”. Ezek a

gyakran hisztinek nevezett érzelmi kitörések azonban nem azonosak az esetleges későbbi

tudatos  követelőző,  akaratos  viselkedéssel.  Ebben  a  korban  ezekre  még  szükség  van,

ennek a korszaknak is fontos helye van a gyermek személyiségfejlődésében.

Mindenekelőtt  fontos ebben az időszakban azt  megtanulnia  a gyermeknek,  hogy a

hisztivel nem ér el semmit. Ebben segíthet, ha nem veszünk róla tudomást, ha megvárjuk

míg elfárad és ha türelmesek vagyunk. A szülő heves érzelmi  reakciója,  a  kiabálás és a

büntetés nem segítenek. A  gyermek ilyenkor maga is épp azt tapasztalja, hogy  nem tud

uralkodni érzelmei felett, neki példára van szüksége a szülőtől, fontos látnia, hogy a szülő

tud uralkodni  magán.  Bármilyen  nehéz  is  tud lenni,  elengedhetetlen,  hogy a szülő  olyan



nyugodt  legyen  ezekben  a  helyzetekben,  amennyire  lehetséges.  Ez  a  higgadtság lesz  a

gyermek  számára  példa,  és  ez  lesz  az  az  eszköz  is,  ami  megakadályozza  a  hisztik

elharapódzását. 

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem a gyermek a rossz, hanem a viselkedése

az elfogadhatatlan. Ráadásul ez a viselkedés nem segíti hozzá semmihez, amire vágyik. A

szülő akkor is szereti őt, amikor így viselkedik,  ő ettől még szerethető és képes változtatni

viselkedésén.  Ha a  szülő  biztosítja  gyermekét  arról,  hogy  érti,  segít  neki,  figyel  rá,  de

emellett nem hagyja, hogy a gyermek legyen a főnök, az a gyermeknek biztonságot ad. Ha

tisztában  vagyunk  azzal  a  ténnyel,  hogy  nem  szándékosan  viselkedik  így a  gyermek,

könnyebb lehet elfogadni őt a nehéz pillanatokban is. Hiszen bármennyire is hisztizik a

legapróbb dolgokon, valójában nem tud gondoskodni magáról, nem tud irányítani, sőt, még

saját  érzelmi  viharaival  is  küzdenie  kell.  A  szülő  következetes,  elfogadó viselkedése

biztonságérzetet ad, még ha a gyermek ez ellen is tiltakozni próbál.

Ahhoz,  hogy  hiszti  helyett  más  módszerekhez  folyamodjon,  meg  kell  tanulnia

szépen  kérni és  nem követelni,  illetve  elvárni  dolgokat.  Ha ezt  teszi,  kapjon  dicséretet,

legyen megerősítve, hogy  ő bizony egy ilyen gyerek, aki tud ilyen szépen kérni. Persze

attól, hogy szépen kér valamit, még nem fogja mindig feltétlenül megkapni azt, fontos reális

határokon  belül  maradni.  Ha azonban  kisebb dolgokban  szeretne  dönteni,  amiknek  nincs

hatalmas  jelentőségük,  azokat  érdemes  megengedni.  Ha pedig  “adjál  inni”  helyett  “kérek

szépen  inni”-t  hallunk,  dicsérjük  meg  miközben  átadjuk  az  innivalót.  Ha  szófogadóan

viselkedik, legyen meg a pozitív eredménye ennek a viselkedésnek, így továbbra is érdemes

lesz szófogadónak lennie.

Mindezek  az  módszerek  hozzásegítik  a  gyermeket  ahhoz,  hogy  megtanulja

lecsillapítani  heves  érzelmeit  és  megtalálja  azokat  az  eszközöket,  amik  valóban elvezetik

céljaihoz: a kérést és a türelmet. Persze mivel kicsi gyermekekről beszélünk, ez a folyamat

hosszabb ideig is eltarthat, a szülőnek pedig nagy türelemre van szüksége ahhoz, hogy ezen

az  időszakon végigvezesse  gyermekét.  Az azonban megnyugtató  gondolat  lehet,  hogy az

eddigi  kisangyalból  hisztigéppé  változott  gyerek  nem  marad  ilyen,  és  a  megfelelő

eszközökkel  hamar  túl  is  eshet  ezen  az  időszakon.  Amint  korábban  is  említettük,  a

dackorszak a gyerek ébredező akaratát jelzi,  szükség van erre az időszakra ahhoz, hogy



személyisége fejlődjön. Abban pedig, hogy ezen a nehéz, de elengedhetetlen korszkon túl

tudjon lépni, szüksége van a szülői segítségre, elfogadásra és szeretetre. 
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