ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Στὸ παιδί μου δὲν ἀρέσει ἡ γυμναστική. Τί νὰ κάνω;
Θεόδωρος Β. Καστανιᾶς, M.Sc., Ph.D., Σχολὴ Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Πολλὰ ἔχουν γραφτεῖ γιὰ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση
τῆς ἄσκησης στὴν ὑγεία, τόσο τὴ σωματικὴ ὅσο καὶ τὴν
ψυχική. Πλῆθος μελετῶν ἀναφέρονται στὴν προληπτικὴ
ἀλλὰ καὶ θεραπευτική της δύναμη. Τί γίνεται ὅμως ὅταν στὸ
παιδί μας δὲν ἀρέσει ἡ γυμναστική; Τί μπορεῖ νὰ κάνει ἡ
οἰκογένεια, ὅταν τὰ δικά της «πρέπει» συγκρούονται μὲ τὰ
«θέλω» τοῦ μικροῦ παιδιοῦ;
Οἱ πιθανὲς αἰτίες ποὺ σὲ ἕνα παιδὶ δὲν ἀρέσει ἡ
ἄσκηση εἶναι:
1η: Ἀπουσία ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴ συγκεκριμένη
ἀθλητικὴ δραστηριότητα.
Λύση: Πειραματιστεῖτε καὶ δοκιμάστε διάφορα
ἀθλήματα. Στὴ μικρὴ ἡλικία, τότε ποὺ τὸ παιδὶ ἀρχίζει
νὰ συνειδητοποιεῖ τὴν ὕπαρξή του, ν’ ἀνακαλύπτει τὸ
σῶμα του καὶ τὴ δυναμικὴ ποὺ αὐτὸ κρύβει, ἀρέσκεται
στὸ νὰ ἀλλάζει συχνὰ ἀθλήματα. Δὲν πειράζει. Ἀφῆστε
το νὰ πειραματιστεῖ, ὥστε νὰ ἀνακαλύψει τὸ ἄθλημα ποὺ
πραγματικά το ἑλκύει.
2η: Πολλοὶ γονεῖς, μέσῳ τοῦ παιδιοῦ τους εὐελπιστοῦν,
ἔστω καὶ ὑποσυνείδητα, νὰ πραγματώσουν τὸ δικό τους
ὄνειρο, ποὺ πιθανὸν οἱ συγκυρίες τῆς ζωῆς δὲν τοὺς
ἐπέτρεψαν νὰ ὑλοποιήσουν. Μιὰ τέτοια ὅμως γονεϊκὴ
στάση, καταπιέζει ὑπερβολικὰ τὸν ψυχισμὸ τοῦ μικροῦ
παιδιοῦ, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀναγκάζεται νὰ κάνει κάτι τὸ
ὁποῖο δὲν θέλει, σὲ μιὰ προσπάθεια νὰ εὐχαριστήσει τοὺς
γονεῖς του, οἱ ὁποῖοι τόσα μὰ τόσα ἔχουν ἐπενδύσει πάνω
του.
Λύση: Ὅλοι ἐμεῖς οἱ γονεῖς θὰ πρέπει νὰ σκύψουμε
πάνω ἀπὸ τὸ παιδί μας καὶ νὰ ἀφουγκραστοῦμε τὶς ἀνάγκες
καὶ τὶς ἐπιθυμίες του. Τὸ παιδί μας δὲν μᾶς ἀνήκει καὶ τὰ
δικά μας ὄνειρα καὶ προσδοκίες δὲν πρέπει ὑποχρεωτικὰ
νὰ εἶναι καὶ δικά του. Ἄς τὸ ἀφήσουμε ἐλεύθερο νὰ
ἐκφραστεῖ, ψάχνοντας τὸ δικό του ὄνειρο, ἱκανοποιώντας
τὰ δικά του συναισθήματα.
3η: Ἀρνητικὰ βιώματα. Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορές, ποὺ
ἐνῶ ἕνα παιδὶ ξεκινᾶ κάποιο ἄθλημα μὲ τοὺς καλύτερους
οἰωνούς, ξαφνικά, γιὰ διάφορους λόγους, τὸ σταματᾶ καὶ
δὲν θέλει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὸ ξανά.
Λύση: Μιλῆστε μὲ τὸ παιδί σας, παροτρύνετέ το
νὰ συνεχίσει τὴν προσπάθεια, ἀφοῦ καὶ δυσάρεστες
καταστάσεις θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει πολλὲς φορὲς
στὴ ζωή του καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ παραιτεῖται μὲ τὴν πρώτη
δυσκολία. Δῶστε του χρόνο νὰ τὸ ἐπεξεργαστεῖ καὶ νὰ
ἀποφασίσει ἂν θὰ κάνει ἄλλη μιὰ προσπάθεια ἢ ἂν θὰ
προσανατολιστεῖ σὲ κάποιο ἄλλο ἄθλημα. Σεβαστεῖτε τὴν
ὅποια του ἀπόφαση.
4η: Σὲ πολλὰ παιδιὰ δὲν ἀρέσει νὰ γυμνάζονται.
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Ἔτσι ἁπλᾶ, χωρὶς κάποιον ἰδιαίτερο λόγο. Τὸ αἴσθημα
τῆς κόπωσης, τοῦ μυϊκοῦ πόνου, τοῦ λαχανιάσματος, δὲν
τοὺς προκαλεῖ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση καὶ προτιμοῦν νὰ
ἀπέχουν ἀπὸ τέτοιες διαδικασίες. Αὐτὸ συνήθως συμβαίνει,
ὅταν προσπαθώντας νὰ γυμνάσουμε μικρὰ παιδιά, τὰ
ἀντιμετωπίζουμε σὰν ἐνήλικες, ξεχνώντας τὰ ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικὰ τῆς εὐαίσθητης παιδικῆς ἡλικίας.
Λύση: Τὰ παιδιὰ εἶναι παιδιὰ καὶ στὰ παιδιὰ ἀρέσει
τὸ παιχνίδι. Συνεπῶς, θὰ πρέπει νὰ προσπαθοῦμε νὰ
γυμνάζονται μέσα ἀπὸ παιγνιώδεις μορφὲς ἄσκησης,
βιώνοντας εὐχάριστα συναισθήματα, κτίζοντας παράλληλα
τὴν αὐτοεικόνα τους καὶ προάγοντας τὴν αὐτοεκτίμησή
τους.
5η: Ἀπουσία πρότερων ἀθλητικῶν ἐμπειριῶν. Πολλὰ
παιδιὰ ποτὲ δὲν εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συμμετέχουν σὲ
κάποιο ἄθλημα. Ὁ ἀθλητισμὸς γι’ αὐτὰ εἶναι μία ἔννοια
ἄγνωστη καὶ ὅπως κάθε τὶ ἄγνωστο μπορεῖ νὰ διεγείρει
αἰσθήματα φόβου, ἄγχους, ἀνασφάλειας.
Λύση: Γυμναστεῖτε κι ἐσεῖς ὡς γονιός, μαζὶ μὲ τὸ
παιδί σας. Ἀποτελέστε ὑπόδειγμα γι’ αὐτό, δῶστε του τὸ
παράδειγμα, διαλύοντας ὁποιοδήποτε σύννεφο ἄγχους καὶ
ἀγωνίας, ποὺ πιθανὸν τὸ κατατρύχουν. Ἀκόμη καλύτερα,
γυμναστεῖτε ὅλοι μαζί, ὡς οἰκογένεια, βάζοντας τὰ θεμέλια,
ὥστε τὰ παιδιά σας νὰ ἀποκτήσουν ἀθλητικὴ κουλτούρα



Θράκης.

γιὰ τώρα καὶ γιὰ πάντα.
6η: Χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση. Πολλὰ παιδιὰ ἔχουν
σχηματίσει ἀρνητικὴ εἰκόνα γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Θεωροῦν
πὼς δὲν διαθέτουν τὶς ἀπαραίτητες ἐκεῖνες δεξιότητες,
ὥστε ν’ ἀνταποκριθοῦν μὲ ἐπιτυχία στὶς ἀπαιτήσεις ἑνὸς
ἀθλήματος, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτὸ εἶναι ἔντονα ἀνταγωνιστικό.
Κατὰ συνέπεια, προτιμοῦν τὴν ἀπόσυρση καὶ τὴν υἱοθέτηση
ἑνὸς παθητικοῦ τρόπου ζωῆς.
Λύση: Στόχος τῆς οἰκογένειας, ἀλλὰ καὶ τοῦ σχολείου,
θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ καλλιέργεια βασικῶν ἀξιῶν, ὥστε τὸ
παιδὶ νὰ συνειδητοποιήσει τοὺς οὐσιαστικοὺς λόγους γιὰ

τοὺς ὁποίους καλὸ θὰ ἦταν νὰ γυμνάζεται. Ἔτσι, παρὰ
τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ νὰ γίνει κάποιος πρωταθλητὴς εἶναι
ἐξαιρετικὰ σημαντικό, ἐντούτοις πιὸ σημαντικὴ κρίνεται
ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀξίας τῆς διὰ βίου ἄσκησης, ὥστε
κάθε ἄνθρωπος νὰ εἶναι ὑγιὴς καὶ μὲ καλὴ ποιότητα ζωῆς,
μέχρι τὰ βαθειὰ γηρατειά. Ἀναφορικὰ μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ
φοβοῦνται τὸν ἀνταγωνισμό, θὰ πρέπει νὰ τοὺς τονίσουμε
πὼς κανένας ἄνθρωπος δὲν χρειάζεται νὰ νικήσει κανέναν,
καὶ ὅτι οἱ μεγαλύτερες νῖκες εἶναι αὐτὲς ποὺ ἐπιτυγχάνονται
ἐνάντια στὸν κακὸ ἑαυτό μας. 
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