
Báb, a jégtörő
Rengeteg helyen esik szó a bábozás fejlesztő hatásairól (beszédkészség, kreativitás), de most inkább egy
aktuálisan praktikus oldalát mutatnánk be.

Ez a lemondásokkal teli, izolált helyzet az egész családnak nehéz, sok probléma forrása lehet. Egy
óvodás korú gyerek, pedig sokszor nem tudja, vagy nem meri megosztani az érzéseit, félelmeit.
Többször tapasztaljuk a  Kuckóban, hogy a gyerekek nehezen nyílnak meg, egy esetleges konfliktus
után nem mesélik el a teljes történetet. A báb, a plüssállat hatalmas jégtörő tud lenni, segít bevonni a
gyerekeket a csoportfoglalkozásokba, feladatba, sőt akár el is mesélik a játéknak mi nyomja a lelküket.
A bábozás terápiás részét persze mi nővérek, foglalkoztatók meghagyjuk az illetékes kollégáknak, csak
hívójáték gyanánt használjuk, hogy nagyobb kedvvel vegyen részt a gyermek az adott napi
tevékenységben.
Magát a bábot  legtöbbször érdekesnek, mókásnak tartják, a gyermeki agy könnyen el is tudja
vonatkoztatni a bábot és a bábozót. Sőt maguk a gyerekek is örömmel veszik át a mesélő szerepet, és
ennek a játékos kezdeményezésnek merjünk most mi otthon teret adni. Leginkább csak egy óriási nagy
móka fog kerekedni belőle, de az is lehet, hogy segít jobban belelátni a gyermekek jelenlegi érzéseibe,
félelmeibe, vagy akár elmesél egy testvérek közötti konfliktust. Hagyjuk mesélni a gyerekeket!
Persze ehhez előbb jó példával kell eljárnunk, nekünk kell megmutatni, mit csinál a mesélő. Nem
mindegyikünk születik anderseni vénákkal, így nyugodtan teremtsük meg egy már ismert mese
szereplőinek alakjait. 
Megint a bátorságra buzdítanánk a szülőket, illetve megsúgnánk, hogy tényleg hosszú távon le tudja
kötni a gyerekeket a bábjáték, igazi aduász!
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