
A jászsági falusi iskolásgyermekek kialakult napirendje
és annak hasznosítható tanulságai

Az emberi szervezet legdöntőbb sajátossága a különböző folyamatok élettani rit-
musossága. Mint ahogy ritmikusan váltakoznak a szív működésének, vagy a ki- és
belégzésnek fázisai, úgy mindig azonos időpontban történő étkezés esetén meghatá-
rozott időben megkezdődik az emésztőnedvek kiválasztása - fellép az chsegérzet.
Mindig azonos időpontban történő lefekvés eredménye a gyors elalvás, mély álom.
Ennek felismerése lehetővé tette, hogy az ember az élettel kapcsolatos mindennemű
tevékenységét időben korlátok közé szorítsa. Később, az iskolai élet megfigyelései
alapján az is igazolódott, hogy a házi feladatok azonos időpontban való készítése
bizonyos begyakorlást eredményez, miáltal a gyermekek eredményesebben és gyor-
sabban tudják feladatukat elvégezni.

Másképpen megfogalmazva: a célszerű napirend alapja a feltételes reflextevé-
kenység. Az idegrendszer fejlődésével párhuzamosan egyre hosszabb lesz az ébrenlét
időtartama, bővül a külvilággal való kapcsolat - megváltozik a gyermek tevékeny-
ségének jellege. Az étkezés, alvás, munkavégzés időpontjaival kapcsolatban kialakult
és rögződött bonyolult feltételes reflexek dinamikus stereotípiává válnak. Ennek ered-
ményeképpen lehetőségünk nyílik arra, hogy helyesen és gazdaságosan osszuk be
időnket, viszonylag gyorsan kapcsolódjunk a munkába és azt eredményesen végezzük,
továbbá, hogy észszerűen és megfelelően pihenjünk.

A stereotípia a szervezet és a környezet között kialakult egyensúly, a feltételes
és a feltétel nélküli reflexek érvényesülésének meghatározott rendszere. A napirend
szigorú betartása, a tevékenység különböző fajtáinak egyazon időben való megkezdése
és befejezése a gyermekekben tartós feltételes időreflexet alakít ki. Ennek eredménye-
képpen a gyermeki szervezet minden pillanatban készenléti állapotban van éppen arra
a tevékenységre beállítva, amely - korábbi tapasztalatai alapján - adott időpontban
reá vár. Ennek következtében valamennyi folyamat gyorsabban és könnyebben zajlik
le. Éppen ebben van a napirend betartásának, a stereotípia megőrzésének nagy jelen-
tősége. A gyermek fejlődésével és növekedésével, az életkörülmények megváltozásával
az agykéregben újabb időleges kapcsolatok jelennek meg, a régiek elhalványulnak,
sőt meg is szűnhetnek - újabb dinamikus stereotípia léphet fel. Ez a folyamat hosz-
szadalmas és bonyolult, másrészt pedig a már kialakult reflexkapcsolatok szétbomlása
nem közömbös a gyermek számára - minél fiatalabb, annál kedvezőtlenebb reá nézve.
Mindezek alapján a gyermek életének kötelező törvénye: a helyesen felépített és min-
denkor betartott napirend.

A napirend tehát nem más, mint az idő felosztása a tevékenység és a pihenés
valamennyi fajtájára. A helyes napirend fogalmát két pontban határozhatjuk meg.
Először: biztosítson elegendő időt az élettevékenység legszükségesebb elemeire; másod-
szor: az ébrenlét teljes időszakában biztosítson magasfokú teljesítőképességet, vagyis,
óvja meg a szervezetet a túlzott kifáradástól.
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Az iskoláskorú gyermek fejlődése szervezett, ugyanakkor formájában és időtarta-
mában igen változatos tevékenység közben történik. Amennyiben a tevékenységet a
gyermek erejéhez és képességeihez igazodva adagoljuk, úgy ez stimulálja az idegrend-
szert, a beszéd, az érzékszervek tökéletesedését, fokozza a szervezetben zajló energe-
tikai folyamatokat, amelyek egyáltalán lehetővé teszik a normális növekedést és fej-
lődést. A gyermek aktivitása azonban nem végtelen; az aktív állapotot a kifáradás
állapota váltja fel, ami viszont az agykéreg sejtjeinek funkcionális kimerüléséből kö-
vetkezik.

A jászberényi járás néhány községében folytatott egyéb vizsgálatok idején olyan
jelenségeket is tapasztaltunk, melyeknek okát szükségesnek látszott kideríteni. így
merült fel - több tisztázandó kérdés mellett - a tanulók életkörülményeire, ezen belül
napirendjére vonatkozó felmérés gondolata. Reprezentatív felmérés céljából öt község-
ben kértünk segítséget - három iskolaigazgató biztosította a szükséges adatgyűjtés fel-
tételei.-1. Összesen ezer gyermek adatait dolgoztuk fel, nemenként és korcsoportonként
megközelítően arányos felosztásban. Sem az adatok begyűjtése, sem feldolgozása köz-
ben nem alkalmaztunk válogatást. Minden gyermek válaszát ellenőrizte az őt ismerő
osztályfőnök. Az értékelést életkor, nem pedig osztály szerint végeztük. Mindezek
alapján a következőkben ismertetett tényeket a jászsági falusi iskolásgyermckekre álta-
lánosan jellemzőknek tekinthetjük.

A gyermekek tevékenységé.- 24 órán belül a következő kategóriákra bonthatjuk.
1. Iskolai és az iskolával kapcsolatos elfoglaltság:

a) iskolai foglalkozások;
b) otthoni tanulás (házifeladat elkészítése);
c) közlekedés (az iskolába és haza).

2. Hasznos munka a családban:
a) kötelező, megszokott, naponta ismétlődő tennivalók;
b) véletlen, vagy rendkívüli elfoglaltságok.

3. Étkezés.
4. Önápolás, vagy személyi higiénia.
5. Pihenés különböző fajjái, alvás:

a) szabad idő, amit a gyermek személyes óhaja, vagy érdeklődése szerint tölt el;
b) játék a társakkal, vagy testvérekkel; testnevelés, sport;
c) alvás.
A tanórák száma és időtartama meghatározott és régen beidegződött. Más kér-

dés, hogy mennyiben biztosított egyrészt a túlterhelés megakadályozása, másrészt az
egyes órák utáni regeneráció feltétele. Az első kérdésben a tanterv átgondolt össze-
állítása játszik nagy szerepet (kettős órák mellőzése nehéz elméleti tárgyak esetében,
a lazító tárgyak helye az órarendben, e tárgyak - pl. testnevelés, ének - lebonyolítáJ

sának febítelei), de igen fontos az egyes órák levezetése is - tekintetei arra, hogy a
tanulók szellemi aktivitása nem egyenletes egy tanórán belül sem stb. A teljesítő-
képesség helyreállásal, ugyanakkor a következő órára való átkapcsolódás érdekében
az óraközi szünetek minden percére nagy szükség van, mégpedig lehetőleg aktív pihe-
nés formájában.

Az úgynevezett társadalmi munka, mely főképpen az iskolán belüli úttörőéletet
jelenti, egyelőre nem tesz ki annyi időd, amennyi napi lebontásban számottevő lenne.
A gyermekek társadalmi aktivizálásának ez a formája viszont fejlődőben van és belát-
ható időn belül a mainál nagyobb számú tanulóra fog kiterjedni. A tapasztalatok
azt bizonyítják, hogy a gyermekek akkor érzik jól magukat az úttörőszervezet össze-
jövetelein, ha kevesebb gyűlésszerű és több szórakoztató, érdekes motívum jellemzi
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azokat. Átgondolt szervezés mellett ez nem mond ellent az úttörőélet nevelési fel-
adatainak.

A házi jeladat elkészítése nagyjelentőségű kérdés egy iskolás életében; a szülők
nagymértékű felelőssége- kell, hogy erezzenek az anyag elsajátításáért, az elkészített
lecke minőségéért. Ami a házi feladat elkészítésére fordított időt illeti (i. táblázat),
az alsó tagozatos tanulók esetében feltétlen kedvezőnek mondható. A legkisebbeket.,
nagyon dicséretesen, nem terhelik túl a pedagógusok. A harmadik osztályosok közel
egyharmada 2 óránál többet fordít a leckékre - valószínűen nehéz volt az átmenet
a magasabb színtű tantárgyakra.

1. Táblázat

A házifeladat elkészítésének időtartama a tanulók százalékában
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Higiénés szempontból örülni kellene annak is, hogy a felső tagozatos tanulók
döntő töbsége ugyancsak két órán belül megbirkózik a másnapi feladatokkal. Azt hi-
hetnők ugyanis, hogy megfelelő tanulmányi előmenetelük, lám, így is biztosított, idejük
nagyobb részét tehát játékra, sportra, szépirodalom olvasására stb. fordíthatják. Azon-
ban egyéb momentumok függvényében a helyzet nem túlságosan örömkeltő. Anélkül,
hogy pedagógiai értékelésre vállalkoznánk, megjegyezzük, hogy a jeles és jó tanulók
száma felső tagozatban egyre csökken; a közepes átlagok a leggyakoribbak. Milyen
szerepet játszhat ebben a helytelen időbeosztás?

A házi feladatok elkészítésének nemcsak időtartama, de időpontja is igen fontos
kérdés. A gyermekek válaszaiból kitűnild, hogy délelőtt-i tanítás esetén a másnapi fel-
adatok elkészítését és megtanulását nagy többségben (63 százalék) délután 2 órakor
kezdik el.

A felső idegtevékenységgel kapcsolatos kutatások bebizonyították, hogy az élet-
funkciók állapotában a nap folyamán jól következő szakaszosság tpaasztalható. Így
a szellemi munka teljesítőképességét illetően két maximum van: délelőtt 9-11 óra
között és délután 3-5 óra között. Utóbbi szoros összefüggésben van az ebéd idő-
pontjával, illetve az emésztés időtartamával - emez megint csak függ az ebéd minő-
ségétől és mennyiségétől. Az iskolás gyermekek nagy többségére - V21-1 óra körüli
leggyakoribb ebédidő mellett - mégis éppen az említett időpontot fogadhatjuk el
jellemzőnek.

Mivel mindenkor a legaktívabban működő szerv vérellátása a legfontosabb, az
ebéd utáni emésztésben részt vevő szervek jelentős mennyiségű vért vonnak le egyéb
területekről - ilyenkor az agy vérellátása minimális. Következésképpen, azok a
tanulók, akik összesen legfeljebb 1 órát fordítanak a házi feladatokra, „ledolgozzák"
szokásos idejüket az ebéd utáni álmos időszakban, még mielőtt a vérkeringés olyan
egyensúlyi állapotba jutna, hogy az agy aktív működése bekövetkezhetnék - azaz,
mielőtt szervezetük optimálisan felkészülhetne a szellemi tevékenységre. Ebbe a kate-
góriába tartozik az 1-2. osztályos tanulók kb. 90 százalékai, a 3-4 osztályosok 35-50,
az 5-8 osztályosoknak pedig 23-29 százaléka. Utóbbiak 51-63 százaléka 1-2 órát fordít
a házi feladatokra. Az elmondottak alapján érthető, hogy ebéd utáni kezdés esetén
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a lecketanulás nemcsak kedvetlenül megy, de igen alacsony hatásfokú is. (Tegyük
hozzá, hogy a felső tagozatban a nagyobb óraszám miatt gyakran \'22 után kerülhet
sor az ebédre.)

E gondolatsor folytatása alapján megállapítható, hogy a könnyen tanulók kivé-
telével a gyermekek nagyobb része - ha másnap tud is felelni - tartósan nem sajá-
títhatja el a szükséges ismeretanyagot. Ebben megintcsak közrejátszik a napirendtől
független körülmény is: a házi feladatok ellenőrzése otthon. Az iskolások előmenetele
szempontjából a szülők, vagy nagyobb testvérek segítségére is szükség van, de a
pontos munka igénye csak akkor alakul ki és szilárdul meg, ha a rendszeres ellen-
őrzés eredményeként a megfelelő feltételes reflex létrejött.

Az első osztályosok otthoni tanulmányait 4,5 százalék kivételével rendszeresen
segítik és ellenőrzik. Az alsó tagozat következő osztályaiban is alkalmazható a "ki-
vétel" kifejezés: 14,8 százalékban nem ellenőrzik a házi feladatokat. Később a gyer-
mekek egyre inkább magukra maradnak és az utolsó osztályokban 36-41 százalékuk
segítség és ellenőrzés nélkül végzi otthoni tanulmányait.

Azokban az esetekben, amikor a tananyag jellegéből eredően a gyermek nem
várhaj otthon segítséget, szervezett konzultáció és korrepetáció válik szükségessé.
Kívánatos lenne erről gondoskodni legalább azok számárai, akik az alsóbb osztá-
lyokban jó, vagy jeles tanulók voltak és akik tanulmányi átlaga a felső tagozatban
ijesztően zuhan.

A családban végzett hasznos munka a falusi gyermekek életkörülményeit döntő
módon megkülönbözteti a városiak életétől. A gyermekek kizsákmányolásáról, vagy
kegyetlen hajszolásáról, szerencsére, ma már nincs szó. Ha a gyermekre bízott fizikai
munka arányban áll képességeivel és nem sokkal több, mint amennyit szívesen, vagy
legalább is fegyelmezetten el tud végezni, akkor az nemcsak élettanilag, de érzelmi-
leg is hasznosnak tekinthető. Amikor a család belső kapcsolatai, a szülők és gyer-
mekeik közötti viszony a nagy városokban tanulmányozást igénylő problémává érett,
üdvözölni és támogatni kell minden olyan tevékenységi formát, amelyben a szülő
és a gyermek közösen vesz részt. Nemcsak a közös munka élményd, a végeredmény
közös öröme jelent összekovácsoló erőt. A munka közben lehetőség nyílik számtalan
téma megbeszélésére; a felnőttektől függ, hogy ezt a lehetőséget mennyire ered-
ményesen használják ki.

2. Táblázat

A családban hasznos munkát végző gyermekek százalékos aránya
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Természetesén nem közömbös, hogy milyen munkakörökben és merinnyi időn át
foglalkoztatjuk az iskolás korú gyermekeket. A rendelkezésre álló adatok (2. táblázat)
szerint a fokozatosság elve érvényesül: a legkisebbek többsége nem dolgozik napi egy
óránál többet. 1,5-2 órás elfoglaltságuk csak akkor megengedhető, ha könnyű munkát
végeznek, azt is legalább két részletben. Ugyanezt mondhatjuk a következő korosztá-
lyokkal kapcsolatban - a megfelelő időtartammal kiegészítve. A három órát meghaladó
fizikai munka már sok, különösen a 9-10 éves gyermekek számára. Hogy a gyerme-
kek által kedvelt és fejlődésük szempontjából szükséges egyéb tevékenységre elegendő
idő jusson, a túlterhelés veszélyével járó munkaidőt a fiúk 12 százaléka, a leányok 13
százaléka esetében csökkenteni kell.

Optimálisnak tekinthető az a napirend, ahol a 6-8 évesek fizikai munkája kb.
1 órát, a 9-10 évesek 1,5 órát!, a n-14 évesek pedig nem több, mint 2 órát fordítanak.
Az elméleti megfontolások mellett ezt bizonyítja a jászsági gyermekek napirendjének
tanulmányozása is. Összevetettük a tanulmányi átlagok évenkénti alakulását, a házi
feladatokra és a családban végzett munkára fordított időt. Azt találtuk, hogy ha a két
utóbbi egyaránt napi 2 órát tett ki, a tanulmányi átlag az évek során változatlan
maradt, vagy legfeljebb 1-2 tizeddel változott hol egyik, hol másik irányban. Azok
a gyermekek, akikre a család évről évre nagyobb terheket ró, nem tudnak a fokozott
tanulmányi követelményekkel lépést tartani. Minél nagyobb a gyermek, ébrenléti ideje
annál hosszabb. Sajnos!, a nagyon igénybe vett gyermek ebből a hosszabb ébrenléti
időből sem tud tanulmányaira többet fordítani, mert a fizikai munka veszi igénybe
a többletet. íme, néhány példa:

N. A. 11 éves fiú. Első osztályban jeles tanuló volt, később közepes, az 5. osztály-
ban félévi átlaga 3,1. Másnapra 2 órát készül, a háztartásban, állattartásban, kerti
munkában napi 4 órát dolgozik.

M. G. 13 éves fiú. Tanulmányi átlagainak alakulása az első osztálytól a hatodikig:
jó, közepes (négy éven át), elégséges. Házi feladataira 1 órát, házkörüli munkákra
6 órát fordít.

Ny. B. 14 éves fiú. Tanulmányi átlagai az egyes tanévek végén: jó, jeles, jó, jó,
közepes, 2,7, 2,8. Nyolcadik osztályban félévkor ugyancsak 2,8. Másnapi házi felada-
tokra 1,5 órát háztartásban és házkörüli munkára 4 órát fordít.

N. G. 10 éves fiú tanulmányi eredménye egyelőre még jó: a negyedik osztály-
ban a félévi bizonyítványban 4,3 szerepelt. Az első osztályban viszont 4,8 - a második-
ban 4,6 - a harmadikban 4,3 átlaggal végzett. Jelenleg elég a napi 2 óra a házi fel-
adatokra - de negyedik osztályos korában már napi 5 órát dolgozik . . .

A gyermekek munkája négy csoportra osztható (1. ábra): dolgoznak a háztartás-
bari, mezőgazdaságban (pontosabban - növényekkel), állattartásban és egyéb területe-
ken. Ide soroltuk pl. az iparosok gyermekeinek anyagbeszerző, szállító stb. tevékeny-
ségét.

Mint az időtartam esetében, a munkafajták megoszlásában is helyes a tapasztalt
fokozatosság. A kisebb fiúk főleg a háztartásban és a kerti munkákban vesznek részt.
Kilenc éves kortól a növény- és állatgondozás viszi a főszerepet - csökken a háztartási
munka részaránya (a 13-14 évesek esetében ez főleg vízhordásban merül ki). A lányo-
kat - igen helyesen - főképpen a háztartásban foglalkoztatják. A nagyobbak esetében
ez az összes munkafajtákra fordított idő felével egyenlő.

Az étkezés problémája csak kisebb részben a napirend kérdése, mégpedig annyi-
ban, hogy a fő étkezésekre lehetőleg mindig azonos időpontban kerüljön sor. Meg-
követeli ezt maga a fejlődés és a különféle tevékenységek energiaszükséglete is, de
nem kisebb mértékben az emésztőszervek normális működésének érdeke is.

A fejlődésnek abban a szakaszában, ahol az iskolás korúak tartanak, kevés a
napi háromszori étkezés. Különösen a délelőtti táplálékfelvételt kell növelni: a
tapasztalat azt bizonyítja, hogy a reggeli étkezés csak formális - sem mennyiség,
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sem választékosság tekintetében nem biztosítja a kellő erőnlétet és közérzetet áz
ebédet megelőző hosszú időszakban. (A felmért gyermekek 23 százaléka 15-30 perc
alatt ér az iskolába, illetve onnan haza, 3 százaléka pedig 30 percnyi útnál távolabb
lakik.)
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egyéb munkák

Felmérésünk szerint a tanulók 40,3 százaléka ebédig csak egyszer eszik; ezek
közül aki reggelizik, az nem visz tízórait, nagyobb részük azonban éhesen megy el
otthonról, és 10 óra tájban eszik először. A gyermekek 13,1 százaléka nem ebédel
frissen főtt ételt. Még ha vacsorára frissen főt ételt kapnak, akkor is csak úgy kom-
penzálható a teljesértékű ebéd, ha napközben jól megválogatott és elegendő hideg
ételt fogyaszthatnak.

A szülők munkakörülményeiből eredően nehéz lenne a tanuló ifjúság helyes
étkezését minden családon belül megoldani. Várható, hogy a napközis étkeztetés
mind több községre fog kiterjedni. Egy korábbi felmérés szerint a napközibe beirat-
kozott falusi tanulók az első hónapban 3-4 kg-ot híztak, ami azt bizonyítja, hogy
az otthoni étkezés rendszere nem lehetett helyes.

A személyi higiéné azokat a tennivalókat foglalja magában, melyeket régebben
az „önkiszolgálás" szó jelentett. A mindennapi tisztálkodás, fogmosás, a fehérnemű-
váltás stb., természetesen nem vesz el számottevő időt - mégis, e mozzanatok a
tapasztaltnál nagyobb helyet igényelnek az egészséges életrend kialakítása érdekében.

A gyermekek 16 százaléka hetenként kétszer fürdik, 82 százaléka pedig heten-
ként egyszer. A többi (összesen 20) gyermek fürdése bizonytalan időközönként tör-
ténik. A fehérneműváltás „statisztikája" kedvezőbb, bár szintén nem megnyugtató
képet mutat: a gyermekek 32 százaléka hetenként kétszer, 66,8 százaléka pedig egy-
szer kap tiszta fehérneműt. A „bizonytalan" esetek száma összesen 11 (i',2 százalék).

A gyermekek alig több, mint fele - 58 százaléka - mos fogat, ezeknek is nagyobb
része csak naponta egyszer, reggelenként. E néhány kiragadott példa - mégoly szűk-
szavú leírásban is - fel kell hívja a figyelmet a felvilágosító munka fokozásának
szükségére területi és lakosságon belüli vonatkozásban egyaránt. Egyes községekben,
sőt iskolákon belül is meg kell találni a megfelelő hangot egyrészt a szülők, más-
részt a gyermekek felé. Véleményünk szerint a szülők számára még napjainkban is
könnyebb - mert megszokottabb - a sajátkezű munkavégzés, mint a gyermeket rend-
szeresen figyelmeztetni olyan tennivalókra, melyek csak a mai generációban kezde-
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fieíc meggyökeresedni. Éz két példával támasztható alá. i. Kétszer annyi gyermek
vált megfelelő időközönkén;: fehérneműt, mint amennyi elfogadható időközönként
fürdik - a mosás elsősorban az anya feladata (hogy a lánygyermekek besegítenek,
az egyáltalán nem ellentmondás). 2. A testi fejlettség vizsgálata közben azt tapasz-
taltuk, hogy közel 2500 falusi iskolásgyermekből az első, második osztályosok között
alig vok- olyan, akinek tisztasága kifogásolható lenne (megintcsak az anyai kezek
munkája). Minél magasabb osztályban vizsgáltunk, annál kisebb volt a kifogástala-
nul tiszta testű (mell, hát) gyermekek száma.

A személyes érdeklődés szerint eltöltött szabad idő nem jelenti azt, hogy ilyen-
kor a gyermek nem csinál semmit. Ellenkezőleg, gyakran az ilyen időtöltés igen
intenzív (szépirodalom olvasása, barkácsolás, önként vállalt munka stb.). Bármit
csináljon is eközben a gyermek, pszichés hozzáállása döntően különbözik minden
egyéb tevékenységtől. A gyermek ilyenkor önmaga gazdája: alkotó, mindenkitől füg-
getlen lény; néha a szokásostól egészen eltérő vonásokat fedezhetünk fel benne -
fellelkesül, alkotó ereje megsokszorozódik, könnyen legyűri az akadályokat, a fáradt-
ságot.

Az ilyen tevékenység egy nap folyamán több részre oszlik fel. Ha a gyermek
rendelkezik önálló területtel (a szoba egy része, valamelyik sarok) és az érdeklődé-
sének megfelelő használati tárgyakkal, úgy éppen ezek a félórák és órák a legbecse-
sebbek számára. Itt is nélkülözhetetlen a szülők megértése, tapintata. Ha a gyermek
elmélyülteti játszik, vagy valami, számára komoly dologgal foglalkozik, ne vonjuk el
ettől indokolatlanul, ne „ugráltassuk"1, ha más is elvégezheti az adott feladatot, vagy
ha az későbbre halasztható. A gyermekkel megértethetjük helyzetét és rangját a
családon belül anélkül, hogy formálódó egyéniségét és önérzetét tudatosan, vagy
anélkül megsértenénk

Közös játék a társakkal, testnevelés, sport. Hogy faluhelyen nincsenek olyan
telekgondok, mint a nagy városokban, ahhoz a téves önmegnyugtatáshoz vezethet,
hogy falusi gyermekeink játékos elfoglaltságának lehetőségei korlátlanok. Talán ezzel
magyarázható, hogy a számításba jöhető szakfolyóiratokban és a napi sajtóban ilyen
kérdések fel sem merülnek.

A gyakorlat ugyanakkor azt mutatja', hogy valamennyire is igényesen kiképzett,
különféle hintákkal, mászókkal, homokozóval, medencével felszerelt, labdajátékokra
alkalmas játszótér községeinkben egyáltalán nincs. (Az általában fellelhető egyetlen
futballpálya sem felel meg a különböző sportágak igényeinek, de az iskolai torna-
termet sem helyettesíti.)

Másrészt a gyermekek játékismerete is szegényes; tájanként néhány jellemző -
generációkon keresztül továbbadott - szokás és forma uralkodik a csoportos játé-
kokon. Ezen a téren több forrásból is gazdagíthatnánk a gyermekek ismereteit. így
pl. a távolabbi vidékek iskolásaival folytatott cserelátogatások idejéből valamennyit
arra fordítanánk, hogy a gyermekek kölcsönösen bemutatnák a többiek előtt ismeret-
len játékokat. A nyári úttörőtáborozás idején megtanult játékokat a pajtások nagyon
szívesen megismertetik a többiekkel. Szerepeljen tehát a megyei tábor programjában
még több új játék, a község úttörővezető pedagógusa - a többi pedagógussal együtt
- az első próbálkozások idején igyekezzék biztosítani a gyermekek csoportos játé-
kának feltételeit. Feltehető, hogy a helyi tanácsok sem zárkóznak el a tőlük telhető
anyagi hozzájárulástól, ha ezáltal saját községük gyermekeinek életét tartalmasabbá,
színesebbé, gazdagabbá tehetik.

Az alvás a szervezet teljes mértékű regenerálódását szolgálja1, ami viszont csak
akkor következhet be, ha az alvással kapcsolatos követelmények fennállnak. Első
helyen az alvás időtartama szerepel, ami az életkortól függően változik. A 3. táb-
lázatban ismertetett tényeket értékelve, a 6-8 éves gyermekek 53,9 százaléka, a 9-10
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évesek 66,5 szá2aléka, a 11-12 évesek 60 százaléka, a 13-14 éveseknek pedig 74,1 szá-
zaléka alszik annyi időt, amennyire szüksége van (a körülkerített zónán belüli rész).

3. Tábláéit

Az alvás időtartama a különböző korú gyermekek százalékában

Életkor (év) —8 8—8,5 9—9,5 10—10,5 11—11,5 12
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—
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|

1

43,9
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1
10,0 |

5,3

1,9

2,2

Már a 6-8 éveseknek sincs élettanilag 12 óra éjszakai alvásra szükségük, de ha
a 12 órából nappal alszik egy órát?, az a kisgyermekkorból való átmenet idején fel-
tétlen hasznos. Nem helyeselhetjük, hogy a gyermekek jelentős része a szükségesnél
kevesebbet alszik, különösen, ha napi munkájuk amugyis fárasztó. De azt sem helye-
seljük - s ez az alvással kapcsolatos második követelmény -, hogy a gyermekek
lefekvésének és ébredésének időpontja az esetek nagy részében irreális. A keveset
alvók egyik része este 11 órakor, vagy még későbben fekszik le, másik része már
4-5 órakor felkel, hogy napi munkája első felét már iskolába menet előtt elvégezze.

A másik véglet: a 9-14 évesek 8,5 százaléka a szükségesnél többet alszik. A
gyengébb, vagy betegségből gyógyult gyermekek esetében ez érthető és kívánatos -
ám itt nemcsak erről van szó. A családok egy része este 6-kot fekszik és reggel
6-kor kel (két esetben este hét és reggel hét óra szerepel). Itt a falusi élet petróleum-
kímélő szemléletének nyomai gyaníthatok, melyek azonban szegényessé teszik, sőt
elpazarolják a koraesti órákat?, amikor a család végre együtt lehet, amikor sor kerül-
hetne meghitt beszélgetésekre, olvasásra, rádióhallgatásra stb. Elképzelhető, hogy
a nagyobb gyermekek is átalusszák a jelzett időt, hiszen eddigi életükben mindig ez
volt és senki nem tett semmit a változtatás érdekében.

Az alvással kapcsolatos harmadik követelmény az önálló fekhely (természetesen
a célnak és az időjárásnak megfelelő ágyneművel ellátva).

A 7-8 évesek 42,3 százaléka, a 9-10 évesek 53,4 százaléka, a 11-12 évesek 60,7
százaléka, míg a 13-14 évesek 74,8 százaléka rendelkezik külön ággyal. Valamennyi
korcsoportban keveseljük az adott arányt!, de különösen kifogásolható a n-14 évesek
esetében. Ebben a korban nemcsak az ágytárs esetleges nyugtalansága és a keskeny
férőhely zavaró, de a szexuális érdeklődés felléptével az ingerlékeny testrészek
érintkezése és a kapcsolódó gondolatok hosszabb időre lehetetlenné teszik az elalvást.
Testvérről, mégpedig általában azonos nemű testvérről van szó - ilyen zavaró mo-
mentumokkal mégis számolni kell.

Az esti elfoglaltsággal kapcsolatban megemlítjük, hogy rádió a családok 84,5
százalékának, televízió pedig 12,8 százalékának van. Űjságra 73,1 százalék fizet elő,
könyvek a családok 76,5 százalékában vannak. A gyermekek szépirodalom iránti
érdeklődése mérsékelt. Az alsó tagozatban tizedrészük egyáltalán nem olvas, de a
felső tagozatosok között is van 12 gyermek, aki egy tanév alatt egyetlen könyvet sem
olvasott. Az 5-8. osztályosok több, mint fele 1-10 szépirodalmi könyvet olvasott el
egy év alatt (nem számítva a kötelező olvasmányokat). 38 felsőtagozatos tanuló
átlagosan egy könyvet olvas hetenként.

A tapasztalt napirend helyett olyan összeállítást javasolunk, amely figyelembe
veszi a gyermekek eddig kialakult tevékenységi formáit.
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Több időt javasolunk a gyermekek játékára és egyéb kötetlen foglalkozására,
mégpedig a házi munka jelenlegi időtartamának rovására. Megjelöltük a legfőbb
tevékenységi formák időpontját is. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden család
számára azonos napirendet javasolni és betartani lehetetlen. Egy séma mégis kívá-
natos, hiszen annak főbb szempontjai feltétlen hasznosíthatók. A legfontosabb, hogy
a szülők alakítsanak ki a családon belül egy meghatározott életrendet, amely egy-
úttal meghatározná a gyermek otthoni időbeosztását is.

Tanulmányunk címe csak a napirend kérdéseire utal. Lehetlen azonban kikerülni
azokat a tényezőket, amelyek a legkülönbözőbb irányból és különböző erővel hatnak
a gyermeknek szinte minden megnyilvánulására. Következésképpen, a gyermekek
egészséges testi és pszichés fejlődése érdekében egy sor céltudatos megelőző intéz-
kedés szükséges. Ezeknek egy része az egész társadalmat érinti - helyi viszonylatban
a megfelelő szervekre lebontva -, más része a társadalmi ráhatás egyik igen fontos
bázisára: az iskolára vonatkozik, de legjelentősebb mégiscsak a szülők szerepe.

A társadalom - ezen belül az iskola - és a szülők kölcsönös felelősségének
igen jól ismert megfogalmazásából mindenki elsősorban a saját feladatát érezze át.
Csakis az a lánc tekinthető biztonságosnak", amely ép és egymással jól összeforrott
szemekből áll.

DK. HEGEDŐS GYÖRGY
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