KTO JE PORIADNIK?
Poriadnik je opak nezbedníka. Je to dieťa,
ktoré nestráca svoju hravosť, fantáziu, či
odvahu, no zároveň si začína uvedomovať,
že má svoje každodenné povinnosti a
zodpovednosti. Pochopiteľne, trojročný
škôlkár ich má iné ako tretiak na základnej
škole, no podstata zostáva rovnaká: mať
poriadok vo vlastných veciach, pomáhať
rodičom a súrodencom a robiť to pravidelne
robí lepších nielen nás, ale aj svet.

Pravidlá hry

Pri hre Poriadnik nezabudnite na váš

HRAČKOVAK:

AKÉ ODMENY A TRESTY SÚ
NAJVHODNEJŠIE?

» je určený pre akékoľvek hračky

Odmena alebo trest majú zmysel iba vtedy ak nasledujú
bezprostredne po splnení úlohy dieťaťom. Ak dieťa motivujeme
zbieraním bodov, potom body dávame hneď ako dieťa úlohu urobí
a väčšiu odmenu za nazbierané body bezprostredne po ukončení.

» je pevný, z kvalitných materiálov
» je praktický, dá sa zavrieť
» je prenosný, použiteľný v každej miestnosti
» je pekný

PREČO JE PORIADOK DÔLEŽITÝ?
Tým, že sa dieťa učí vytvárať a udržiavať poriadok, získava nové
zručnosti a kompetencie. Je to jeho prvé stretnutie sa s prácou
a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú. Učí sa preberať zodpovednosť
za to, čo vykonáva. Vytvára si úctu k veciam. Tie prestávajú byť len
obyčajným spotrebným prostriedkom, ktorý použije a neskôr ho
môže zničiť, odhodiť. Tým, že sa dieťa o svoje veci stará, nadobúdajú
pre neho hodnotu. Autíčka, ktoré si malý chlapec každý večer
poukladá na miesto, nenechá len tak kedykoľvek rozhádzané. Na
oblečenie, ktoré si malá slečna vyskúša preprať, si už bude dávať
väčší pozor. Dieťa si uvedomí hodnotu vecí ale aj hodnotu námahy.
Bude si viacej vážiť samého seba ale aj dospelých. Poriadok
vedie deti k disciplíne, trpezlivosti, sebaprekonávaniu, či výdrži.
Upratovanie môže naučiť deti zvládať prekážky. Ak sa upratovanie
stane hrou, prestane byť nutným zlom a môže sa stať tvorivým
zážitkom.
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AKO TO FUNGUJE?

Spýtali sme sa detskej psychologičky

Odmena má byť pre dieťa atraktívna, motivujúca, nemusí však byť
hmotná. Niekedy stačí povýšiť na odmenu veci, ktoré deti bežne
dostávajú, ale takto sa o ne aj zaslúžia. Odmenou môže teda byť
aj prechádzka, spoločné športovanie, pobyt na ihrisku, či rozprávka
navyše.
Samotná odmena nie je cieľom ale prostriedkom. Aj keď dieťa za
upratovacie úlohy odmieňame bodmi. Neupratujeme predsa kvôli
bodom. Dôležité je upriamiť dieťa na spoločný výsledok: uprataná
izba je krajšia, pri upratovaní sa niekedy nájdu aj zabudnuté hračky,
keď dieťa pomôže, ostane nám viac času na spoločné aktivity.
Tresty využívame skôr výnimočne. Zásadou je, že k desiatim
odmenám môže ísť jeden trest. Tresty môžeme používať len ak
majú deti v nás emočnú a vzťahovú istotu. Teda vtedy, ak sú deti
nami milované a bezpodmienečne prijímané aj s ich nedostatkami.
Nikdy nepoužívame telesné tresty ani netrestáme odopieraním
lásky. To sú tresty, ktoré hlboko zasahujú psychiku dieťaťa. Ak sa
trestu nevyhneme, volíme skôr odobratie niečoho, najlepšie počítač,
televízor.

Na prvom mieste hodnotíme snahu dieťaťa. Ak sa dieťa pustí do
úlohy a výsledok sa mu až tak nevydarí, nezdaru nevenujeme
veľkú pozornosť. Dieťa povzbudíme, oceníme jeho snahu a záujem
a motivujeme ho do ďalších úloh. Ak sa dieťaťu nedarí, my sami sa
zamyslíme, či nemáme príliš veľké očakávania, či úloha-cieľ nie sú
pre dieťa príliš náročné. Vždy hľadáme spôsob ako dieťaťu pomôcť
úlohu naplniť.
Cieľom sa tak stáva spoločne zdieľaná radosť. Vzťah, ktorý sa
vzájomným prekonávaním prekážok posilňuje a rozvíja je vo výchove
dieťaťa to najdôležitejšie.

PhDr. MARTINA BAČOVÁ
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej
univerzity. Zručnosti v práci s deťmi nadobudla pri práci
školského psychológa v Škole pre telesne postihnuté
deti. Absolvovala výcvikový kurz v logoterapii a v roku
2005 obhájila rigoróznu skúšku na katedre psychológie
na Trnavskej univerzite, za čo jej bol priznaný titul PhDr.
Už v roku 2006 získala po štvorročnom kurze certifikát v
kognitívno-behaviorálnej psychoterapii. Následne získala
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných
činností a licenciu v obore klinická psychológia.

Odporučte túto hru vašim priateľom
a známym a získate možnosť
porovnať si skúsenosti s výchovou
vášho malého Poriadnika

Účelom hry Poriadnik nie je urobiť z malého šibala robota, ktorý bude
vykonávať nami zverené úlohy. My dospelí ale vieme, že každý z nás
potrebuje istý typ pravidiel a poriadku. A to je zámerom: vytvoriť
v dieťati zmysel pre poriadok a povinnosť. Poriadnik nie je
zaručený plán, ktorým tento cieľ dosiahnete. Je to hravý pomocník,
ktorý má spestriť bežnú rodičovskú rutinu, dodať výchove zábavnejší charakter a motivovať našich malých nezbedníkov, aby si ľahšie
zvykli na svoje denné povinnosti.
Poriadnik je hodnotiaci systém domácich prác a povinností vášho
potomka. Ten zbiera body na jednoduchom hernom pláne podľa toho,
ako poriadne vykonáva denné úlohy. Jeden herný plán predstavuje
jeden týždeň, pretože to je pre nás všetkých prirodzený rytmus,
časový úsek ohraničujúci náš život. Každý týždeň teda začína náš
malý poriadnik nanovo, no body z predchádzajúcich týždňov sa mu
kumulujú (preto vyplnené herné plány odkladajte). Pointou hry je,
že náš poriadnik dostáva za vzorné plnenie úloh malú odmenu (ale
naopak, pri neporiadnikovi to môže znamenať aj malý trest). Nastavenie konkrétnych odmien je na vás ako na rodičovi, ale ak si nie ste
istí, pozrite si pasáž “Odmeny a tresty” v kapitole Tipy od detského
psychológa.
Poriadnika si môžete nastaviť podľa vašich potrieb. Jednej rodine
viac chýba upratovanie, inej by sa hodila starosltivosť o domáceho
miláčika, či práca v záhradke. Preto je vyplnenie konkrétnych úloh
na vás. Veríme, že vďaka Poriadnikovi bude pre vás a pre vaše dieťa
výchova o niečo ľahšia a zábavnejšia.
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HERNÉ ÚROVNE
Herné úrovne sú rozdelené podľa veku dieťaťa do 4 levelov
(pozri diagram). Odlišujú sa najmä v počte úloh, ktoré má dieťa
naplánované počas týždňa a samozrejme s vyšším vekom sa
pridávajú aj zložitejšie zodpovednosti. Na začiatku odporúčame
začať s menším počtom jednoduchších úloh a radšej neskôr pridávať.
Platí pravidlo, že sa netreba nikam ponáhľať. Radšej nech sa
dieťa naučí menej povinností a poriadne, ako by malo dosahovať
priemerné výsledky vo viacerých. Ak je však váš Poriadnik tak
šikovný, že už všetky zvláda a to niekoľko týťdňov za sebou,
neváhajte postúpiť na ďalšiu úroveň, aby sa vaše dieťa nezačalo

PRAVIDLÁ HRY
Hra Poriadnik má dané svoje pravidlá, ktorých sa odporúčame
držať, lebo vychádzajú z moderných poznatkov o detskej
psychológii a výchove. No každé dieťa a rodina je iná, preto sa
nebojte vniesť do hry aj vlastné prvky.

Názov úrovne

odporúčaný vek

1

MALÍČEK

2-3 ROKY

2

PORIADNÍČEK

4-5 ROKOV

3

PORIADNIK

6-7 ROKOV

4

MEGAPORIADNIK

8 A VIAC ROKOV

HERNÝ PLÁN

HODNOTENIE

Herný plán predstavuje plán úloh pre Poriadnika na jeden týždeň.
Odporúčame ho umiestniť na viditeľné miesto v domácnosti
(obyčajne to býva chladnička), aby ho videli všetci členovia
domácnosti. Rodičom aj dieťaťu dáva prehľad o aktuálnej situácii
v poriadkovom vesmíre potomka a zároveň môže byť témou
rozhovorov medzi nimi.

Hodnotenie Poriadnika má 3 stupne:

Vyplnené herné plány si po každom týždni odkladajte, neskôr vám
dajú prehľad o vývoji vášho Poriadnika a tiež budú slúžiť ako dobrý
radca pri výbere väčších odmien ako sú darčeky na Vianoce, či
narodeniny.

mínusový bod (za nevykonanie alebo veľmi zlé vykonanie úlohy)

Herný plán si môžete stiahnuť na www.juicymonsters.sk

STANOVENIE ÚLOH
Do herného plánu vpíšte aktuálne úlohy* na týždeň dopredu. Pre
malé deti, ktoré ešte nevedia čítať sa nehanbite nakresliť obrázok
predstavujúci úlohu, aj keď si myslíte, že neviete kresliť. Menším
deťom stanovte aj deň, v ktorý ich majú vykonávať (nie každú
úlohu treba robiť každý deň). Väčším deťom, ak to povaha úlohy
dovoľuje, môžete nechať voľnosť, v ktorý deň si svoju povinnosť
splnia. Je dobré to s deťmi prebrať, aby ste mali istotu, že tomu
porozumeli a nedošlo neskôr k nedorozumeniam. Za každú úlohu
vpíšte maximálny možný počet bodov, ktoré možno dosiahnuť.
*Zoznam odporúčaných úloh uvádzame na poslednej strane.

PORIADNE:
plusový bod (za vzorné a samostatné vykonanie úlohy)

NEJAKO:
žiadny bod (vykonanie úlohy až po dohovore alebe neporiadne)

NEPORIADNE:

TÝŽDENNÉ HODNOTENIE
Na konci týždňa jednotlivé body spočítajte a vyhodnoťte. Najlepšie
by bolo, ak by ste to robili spolu s dieťaťom. Dávate mu tým
pocit transparentnosti a dôležitosti, ale je to aj
skvelá príležitosť pre hodnotenie alebo
prehodnotenie jednotlivých úloh. Pre
zjednodušenie a porozumenie hodnoťte
podľa nasledovného systému:

VEĽKÉ HODNOTENIE
Veľké hodnotenie odporúčame robiť raz za 3 mesiace. Pri menších
deťoch (2-5 rokov) odporúčame stanoviť toto obdobie max. na 1
mesiac. V tomto období by sa už mal ukázať trend zmeny správania
vášho dieťaťa. Za úspech sa dá považovať postupné zvyšovanie
skóre, ale tiež pridávanie jednotlivých úloh. Ak má vaše dieťa výkyvy,
je to pre vás výborný dôvod na rozmýšľanie o tom, v čom a prečo sa
mu darí, či nedarí a Poriadnik vám dá skvelú spätnú väzbu. V prípade,
že sa vášmu dieťaťu darí zlepšovať sa, je to určite dôvod na nejakú
odmenu, či dar. Nemusí to byť nič veľké, no malo by to prevýšiť
bežnú odmenu. 3 mesiace sú dosť dlhá doba, aby s nimi vaše dieťa
nevedelo kalkulovať.
V prípade, že sa váš nezbedník nedajbože zhoršil, netrestajte ho.
Zamyslite sa nad tým, čím to je. Môže to byť kľudne aj vami. Niekedy
možno stačí byť menej prísny, či ubrať z úloh. Premyslite si, či chcete
pokračovať s touto hrou, ale je to zároveň výborná príležitosť na
reštart. Vyhnite sa demotivácii dieťaťa.

ŽOLÍK A VÝNIMKY Z PRAVIDIEL
Väčšina plusových bodov:
MALÁ ODMENA
Väčšina žiadnych bodov:
ŽIADNA ODMENA / ŽIADEN TREST
Väčšina mínusových bodov:
MALÝ TREST

Život sa nedá úplne nalinkovať. Môže sa stať, že dôvod, prečo
Poriadnik nejakú úlohu nevykonal bol objektívny. Ak je vaša ratolesť
nedajbože chorá alebo len odcestovaná, pochopiteľne nedostane
mínusové body. Alebo mal iné povinnosti.
Hra Poriadnik však dáva vášmu dieťaťu do ruky každý týždeň
jedného žolíka, ktorý má hodnotu plusového bodu a môže ním
nahradiť akýkoľvek mínusový alebo nulový bod a to podľa vlastného

uváženia. Dôvod, prečo má vaše dieťa túto možnosť je pomerne
jednoduchý: motivuje ho, aby o svojich povinnostiach aktívne
premýšľalo a uvedomilo si ich význam. Žolíky je možné z jednotlivých
týždňov nevyužiť a kumulovať / sporiť a použiť ich naraz.

TÝŽDENNÁ (MALÁ) ODMENA
Najideálnejší spôsob stanovenia odmeny je prekvapenie. Vyhnete
sa tak momentu “obchodovania odmien”. Je na vás, čo to bude,
rozmýšľajte podobne ako pri vianočnom darčeku - chcete urobiť
vášmu dieťaťu radosť, pretože ono robí radosť vám. Keďže ide o
malú odmenu, nemusí to byť nič veľké, či niečo, čo mu normálne
nedovolíte. Určite neurobíte chybu, ak táto odmena bude
nemateriálna, pričom máte možnosti od pochvaly pred všetkými
členmi rodiny (uznanie) až po výlet (zážitok).
ŽIADNA ODMENA
V prípade, že sa váš nezbedník nekvalifikoval na odmenu, je dobré s
ním zhodnotiť týždeň tak či tak.

ODMENY A TRESTY
Obecne platí, že dieťa by nemalo dostávať odmenu automaticky,
pretože si na ňu zvykne a prestane mať naň motivujúci účinok. A
samozrejme, to isté platí aj o trestoch. Poriadnik nie je hra na obchod:
ja (dieťa) niečo urobím, ty (rodič) mi za to niečo dáš. Ide o hru,
motiváciu, pri ktorej stačí častokrát pochvala, alebo nejaká drobnosť.
Vyhnite sa rozmýšľaniu: čím väčší počet bodov, tým väčšia odmena.
Poriadnik slúži skôr na rozvíjanie pocitu zodpovednosti a plánovania
a to drahými či veľkými odmenami nedosiahnete. Jeho cieľom je
spojiť rodičov a deti, aby ťahali v domácnosti za spoločný povraz.
Rozhodne sa vyhnite sa telesným trestom!

TÝŽDENNÝ (MALÝ) TREST
Samozrejme, že by bolo ideálne, keby ste tento bod nemuseli
využiť, no niekedy sú situácie, keď to bez negatívnej motivácie
(trestu) nejde. Rozhodne nemáme na mysli telesný trest, či iné
radikálne riešenie. Myslite na to, aby ostal Poriadnik pozitívnym
nástrojom, aby vaše dieťa nestratilo pozitívne
vnímanie sveta (je totiž vedecky dokázané,
že pozitívne naladení ľudia sú v živote
šťastnejší). Dobrým príkladom trestu pre
neporiadnika je odopretie niečoho veľmi
obľúbeného. V dnešných dňoch stačí
zákaz televízie, či počítača, ale aj to
v rozumnej miere. Nezabudnite, že
trest je ako korenie: v malej miere
robí výchovu účinnejšiu, no priveľa
ho škodí a zneguje všetko pozitívne.

ZOZNAM ODPORÚČANÝCH
POVINNOSTÍ PRE PORIADNIKA
Nebojte sa vymyslieť aj vlastné úlohy.

VHODNÉ PRE TIETO ÚROVNE

1

2

3

4

Upratovanie hračiek / detskej izby

√

√

√

√

Upratovanie postele

√

√

√

√

Odkladanie špinavých šiat do koša

√

√

√

√

Vešanie prádla

√

√

√

Upratovanie šiať do skrine

√

√

√

Starostlivosť o zvieratko

√

√

√

√

Upratovanie po jedle

√

√

√

√

Polievanie kvetín / pomoc v záhrade

√

√

√

Nakladanie a vykladanie umývačky riadu

√

√

√

Triedenie odpadu

√

√

Vynášanie smetí

√

√

Vysávanie / zametanie

√

√

Utieranie prachu

√

√

Robenie domácich úloh

√

√

Pomoc s mladším súrodencom

√

