
 



A család mindenek előtt 
A  család, a legkisebb társadalmi egység anyából, 
apából és legalább egy gyermekből áll. A sztereotípia 
szerint „Az apa a kenyérkereső és az anya otthon főz, 
takarít és felelős a gyermeknevelésért.” Akárcsak egy 
szervezet, összetett kapcsolatokra épül, miszerint a nő 
kapcsolatai az anya-gyermek, feleség-férj elvárásokat 
foglalja magába, viszont a kiteljesedéshez hozzátartozik 
az anyaság felelőssége, a férfiéhoz az apaság 
felelőssége. A családi rendszerben a tagok kölcsönösen 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

Együtt a család 
Ha nagy a tanácstalanság a szabadidő eltöltésével 
kapcsolatban az első legyen a család, mivel az emlékeid 
többsége hozzájuk kötődik. Ha bármi történik az 
életedben, kihez fordulnál először, mint a családhoz?  
 
Töltsünk együtt minél több időt. Egy közös filmnézésnél, 
amikor a tapasztaltabb megmagyaráz dolgokat a 
kevésbé tapasztaltnak, helyére kerül a film esetleg 
érthetetlenebb részlete, közös élménnyé válik. Ebben a 
kulcsszó a „közös”.  
 

Közös szabadidős tevékenységek 
Senki nem születik szülőnek, hiszen akkor válunk 
szülővé, mikor első gyermekünk világra jön. Ettől kezdve 
állandó dilemmák tarkítják életünket. 
 
A gyermeknevelés rögös útján egy fontos eszköz, a játék 
ott van mindenki tarsolyában segítségnek. 
 
Gyermekünket nemcsak szigorral és következetes 
tanítással, hanem játékos neveléssel is felkészíthetjük 
az életre. A játék a gyermek fejlődésében fontos 



szerepet tölt be, hiszen nemcsak szórakozást és 
örömforrást jelent, hanem a gyermek fizikai, értelmi és 
szociális képességeinek, készségeinek fejlesztését is 
szolgálja. 
 
A játékban visszaköszön a valóság, a saját tapasztalat. 
A játék, teret enged annak, hogy a gyermek megtanulja, 
hogyan kell másokkal viselkedni, hogyan kell 
együttműködni, mit jelent az, csoportban, csapatban 
lenni.  
 
A játék teszi lehetővé, hogy megtapasztalja a gyermek 
saját kreativitását azáltal, hogy saját maga alakíthatja a 
játékot. 
 
A közös játék során a kommunikációs képességek 
fejlesztése, fejlődése is fontos, hiszen játék közben 
folyamatosan bővül a szókincs. 
 
A játék segíti az összefüggések megértését, hiszen a 
gyermeknek minden új a világban és csak tapasztalás 
útján ismerheti meg az őt körülvevő környezetet, 
társadalmat. A játék pedig segíti őt a tapasztalatok 
elrendezésében, megértésében, tisztázásában. 
 
A játék, teret enged a problémamegoldó képesség 
fejlődésének is, hiszen játék közben veszélytelenül 
próbálhat ki megoldási lehetőségeket akadályok 
leküzdésére és a jó megoldások berögzülnek. A lényeg 
pedig nem más, mint hogy játszani nemcsak jó, de 
nélkülözhetetlen is az egészséges fejlődéshez! 
 
A különböző fejlődési szakaszokban a gyerekeknek 
különböző játékokra van szükségük. A változatosság és 
a játékok formáinak és tartalmának fokozatos 



gazdagítása elősegíti a szociális, fizikai és kognitív 
fejlődést egyaránt.  
 
A gyerekek a játék által ismerkednek környezetükkel, a 
világban zajló eseményekkel, a tárgyak különféle 
tulajdonságaival és a közösségi élettel. Segítségével 
szinte észrevétlenül tanulnak és fejlődnek, miközben 
mindez még élményt is nyújt a számukra. 
 
A családi kirándulások, játékok, szabadidős 
tevékenységek során közösen töltött idő általában 
jótékony hatású. A közösen játszó családtagok nem 
csak jól érzik magukat, hanem közelebb is kerülnek 
egymáshoz. Továbbá az élvezetes tevékenységek olyan 
emlékeket teremtenek, melyeket a szülők és gyermekek 
mindörökre becsben tarthatnak. 
 
Stabil családi alap épülhet, ha időt különítünk el a közös 
együttlétre.  
 

Néhány szórakoztató program melyek remek 
időtöltést produkálnak 

 Családi játékestek 

 Saját készítésű pizza családi mozival 

 Közös hobbik 

 Családi főzőcske 

 Kirándulás - hegymászás 

 Családi felolvasóestek 

 Vacsora partik 

 Társasjáték 

 Mozogjatok, sétáljatok 

 Kedveskedjetek másoknak együtt 
 
 


