Žena a tradice Jde to i jinak

A co když Ježíšek

Vánoční světlo

Kamila Balcarová, lektorka Montessori

neexistuje?

L

„Tak copak ti Ježíšek
asi nadělí?“ slyší děti ze
všech stran, sotva začne
advent. Jedni tvrdí,
že právě v čekání na
Ježíška spočívá kouzlo
Vánoc. A jiní trvají na
tom, že ani dětem
se lhát nemá.

„Lhát?!“ pohorší se asi ti z nás, pro něž
je Ježíšek neodmyslitelným průvodcem Vánocemi jejich dětství. A přesto
je to v mnoha domácnostech jinak. Ježíška v roli nosiče dárků nepotkáme
například v řadě moderních křesťanských rodin – a často ani tam, kde věří
v principy montessoriovské výchovy.

Vánoce v duchu Montessori
Většina lidí si systém Montessori spojuje jen se vzděláváním ve školách, je

U prvního syna to bylo jiné, automaticky
jsme nastoupili do hry, že Ježíšek nosí dárky. Do určité doby to fungovalo, pak jsme
ale od něj začali dostávat otázky typu:
„Jak to je, jak je stihne roznést, jak je unese?“ Museli jsme jít s pravdou ven a on se
na nás zlobil, proč jsme mu lhali. Vysvětlili
jsme mu, že jsme to jako děti prožívali také a že nás to bavilo –
ale pak jsme byli také zklamáni... Další děti už věděly, že dárky
jsou od nás. V čase Vánoc ale udržujeme nadále tajemnou
atmosféru, vyprávíme, že Ježíšek kdysi žil a kdoví, jestli se třeba
v podobě světla v tomto čase nezjevuje dál. Když děti nejsou
klamány, velmi rády se do procesu zapojí a rády se podílejí na
přípravách i tvoření dárků.

to ale spíše životní cesta, přístup podporující přirozený vývoj dítěte. Montessori respektuje jinakost, otevřenost vůči
různým zvykům a tradicím, ctí svobodu volby. Dětem dává dostatek času,
aby si na věci přicházely samy. Nemanipuluje jimi a pochopitelně nezneužívá
jejich strachu („Když budeš zlobit, Ježíšek ti nic nepřinese).
Jak tedy v praxi pojímají vánoční obdarovávání rodiče, kteří se snaží vést
děti podle učení Marie Montessori?

A je to vážně lež?
Martina Březinová, xxxxxx

„Přichází čas bílých lží.“ Sedím na přednášce o Montessori pedagogice a tahle věta
vrhá na mé nejoblíbenější
období v roce docela jiné
světlo. Jsem najednou konfrontována s tím, že děti do
šesti let potřebují poznávat
reálný svět a příběh o Ježíškovi, co nosí dárky, nebo
trio Mikuláše, čerta a anděla
je mate. A navíc to jednoho dne praskne a děti pochopí,
že jim rodiče neříkali pravdu. Jaké je tedy doporučení?
„Bavte se o příběhu Vánoc, dodržujte vánoční zvyky, ale
netajte dětem to, že dárky kupují dospělí...“
Synovi nelžu. Nikdy ode mě neslyšel „Neboj, paní
doktorka ti nic dělat nebude“, když ho čekalo očkování.
A co mu slíbíme, to splníme. Čerty ho nestrašíme.
Najednou mi ale dochází, že mi opravdu
jednou může říct: „Mami, vy jste mi
o tom Ježíškovi lhali.“ Ale připravit ho
o Ježíška?! Je mu pět a už loni se začal
ptát, jestli Ježíšek existuje. Spontánně
ze mě vypadlo, že existuje pro ty, co na
něj věří. A tak je to podle mě v životě
se vším. A já zase věřím, že nám tu vánoční lež jednou promine.

„Když byly naše děti malé, došly
jsme obě postupně k přesvědčení,
že jim nechceme lhát.“
Kamila a Michaela

inzerce

Na Ježíška jsme nikdy
nehráli
Michaela Willheimová, lektorka
Montessori kurzů

pravdu
Mnoho tipů, jak prožít s dětmi vánoč
ní čas podle Montessori – tradičně,
ale upřímně a tak, aby energie prou
dila od srdce k srdci, nabízejí webináře
lektorek Michaely Willheimové
a Kamily B
 alcarové. Více na
www.dokazestosam.cz.

72

www.jenprozeny.cz/zenaazivot

foto: shutterstock (1), archiv

dítě
potřebuje znát

My jsme si na Ježíška nikdy nehráli, kouzlo
Vánoc ale moje děti stejně zažívají. Všichni se
zklidníme, jsme pospolu, pomáháme si, zdobíme stromeček, koukáme na hvězdy, zvoníme
na zvonek... Dárky pro rodinu a přátele vyrábíme společně. Teď už jsou kluci starší (7 a 11
let) a cítím, že vyrábět tolik nebudou, přesto
se nechci dostat do situace, kdy pro mě budou Vánoce jenom o dárcích. Mám pocit, že
to rodiče často řeší, co koupit dětem za dárky,
aby jich měly hodně.
Podstatou dárku je pro
mě ale to, že uspokojuji
svoji potřebu dát něco od
sebe, od srdce. Zapojujeme se také do různých
charitativních akcí. Každý
si může vybrat, co mu
je nejbližší, zda chce
darovat peníze nebo
konkrétní věc. Pro kluky
je v tomhle věku důležité, aby se na tom podíleli.
Ale největším dárkem pro
děti v jakémkoliv věku je
náš společný čas.

dokážeš to sáM
Jediný online kurz pro rodiče dětí ve věku 0-3 let v čr,
kteří začínaJí s Montessori
Zkušené Montessori průvodkyně vás seznámí v osmi
základních videích s tím nejdůležitějším od narození do tří let.
Dozvíte se, jak Montessori principy přenést do domácího
prostředí.
Cena kurzu: 1 800 kč
Pro čtenářky Ženy a život jen 1 500 Kč s kuponem ZAZ300 do 31. 12. 2017!
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