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A helytelen viselkedés
- az agresszivitás kezelése -

Atavasz megérkezése, a természet újjáéledése jó alkalom
az ovisok számára, hogy ismét k ijöjjenek az óvoda ud-

varára csúszdázni, hintázni, hogy újra felfedezzék a tavalyi
játékokat. Néhányan színes lepkéket kergettek, mások tü-
relmesen várakoztak a csúszdánál, ho gy sorra kerüljenek. 

A sok eleven gyermek közül kivált egy, aki megállás nélkül
szaladt. Csak úgy hintette maga kö rül a sok energiát, köz-
ben mindent és mindenkit rúgott, aki az útjába került.

Szétrombolta a homokvárat, amit társai hosszú, türelmes
munkával építettek, elzavart mindenkit a hintától, mert ő
szeretett volna egyedül hintázni, eldugta a labdát, hogy ne
tudjon vele játszani senki. 

Ennek a kisfiúnak András volt a neve, akitől minden gyer-
mek óvakodott, hi szen mindig bántotta őket. 

– Misi, akarsz velem játszani? – szólította meg Andris
egyik ovistársát. 

– Nem, nem akarok! A múltkor is, amikor együtt játszot-
tunk, annyira ellöktél, hogy a térdem azóta is sajog! – ma-
gyarázta a megszólított fiúcska. 

– Nem tehetek róla, ha ennyire ügyetlen vagy! Nem tudsz
a saját lábaidon me gállni.- nevetett Andris és továbbállt. 

Amikor a lányok csoportjához érkezett azon morfondíro-
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zott, hogyan tudná elrontani a kedvüket. A megrajzolt ug-
róiskolát hirtelen mozdulattal összefirkálta, majd futott is
volna tovább, de Icuka könnyeivel küszködve megszólí-
totta: 

– Miért kell ezt csinálnod? Tudd meg, hogy most már
megmondalak az óvó néninek!

– Egyszerűen buta vagy! Nem tudod magad megvédeni,
ezért folyamodsz az árul ko dás hoz – csúfolkodott a fiú,
majd így folytatta : 

– Ha beárulsz, téged is megverlek és kész! 
És hogy nyomatékosítsa, mennyire komolyan gondolja a

fenyegetését, még meg is húzta Icuka szép hosszú, szőke
hajfonatát.

A kislány keserves sírásra fakadt, amit az óvó néni is észrevett. 

Odament hozzá, hogy megtudja, mi történt. 
– Icuka, mi történt?  Nyugodj meg és mondj el mindent! 
A félelemtől a kislány meg sem tudott szólalni, csak sírt ke-

servesen. Óvó néni kér dez ős köd ni kezdett a többi gyermektől,
akik a közelben álltak. Ők sem szóltak semmit, visszatartotta
őket a félelem. Csak egy gyermek akadt köztük, aki legyőzte
félelmét. Ő Emil volt. Emil bátorságát összeszedve min dent
elmondott Andrisról, pont ugyanúgy, ahogy történt. 

Óvó néni magához hívatta Andrist és elmondta neki, hogy
mindent tud arról, aho gyan megfélemlíti a gyerekeket. Bün-
tetést helyezett kilátásba a számára, ami nem lepte meg a
bűnöst, hiszen nem ez volt az első ilyen eset. Andris ügyet-
lenül ne vetett. Nem ijedt meg attól, ami következni fog. 

Otthoni rosszalkodásai miatt volt ő már sarokba állítva, volt
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