
Huggy Wuggy - zubatá príšera či detský
maznáčik? Odborník radí
Fenoménom 21. storočia maloletých detí sa stala plyšová hračka s
názvom Huggy Wuggy. Ide o na prvý pohľad naozaj desivú
postavičku, ktorá vraj bola primárne vytvorená na objímanie detí -
čo však nedáva logiku. Ako je to s hračkou Huggy Wuggy od
spoločnosti Playtime naozaj a ako vplýva na deti? Pýtame sa
odborníka.

Huggy Wuggy - o čo ide?
Huggy Wuggy je (prevažne plyšová) hračka určená deťom, pričom je charakteristická priam
až desivo vycerenými zubami, na ktorú názory sa z každej strany líšia. Huggy Wuggy svoje
mnohopočetné ostré zuby na deti cerí najmä na rôznych atrakciách preplnených deťmi,
akými sú napríklad lunaparky či zoologické záhrady.

Poppy Playtime - názov hry, z ktorej pôvodne pochádza táto plyšová príšera. Máloktorý
rodič však vie, že sa táto hra radí medzi hororové hry, ktoré nie sú deťom určite prístupné.
Aj napriek tomu však po tejto hračke prahnú najviac malé deti v období okolo 10. roku
života. Dôvodom je najmä kolektív, ktorý si tento fenomén posúva medzi sebou rýchlosťou
blesku.

A práve potreba detí držať krok s kolektívom a byť prijatý sú hlavnými dôvodmi, pre ktoré
vás dennodenne prosia o kúpu tejto hračky, z názvu ktorej vyplýva, že bola určená na
predovšetkým na objímanie.

Rodičia sú z hračky Huggy Wuggy zdesení
A to nielen z dôvodu výrazu tváre Huggy Wuggy či úzkym prepojením s videohrou Poppy
Playtime, ale najmä zo samotnej reakcie detí. Obzvlášť zhrození sú rodičia, ktorých dieťa už
Huggy Wuggy plyšáka vlastní. Najčastejšie však pozorujeme najmä znechutenie rodičov a
obavy o vlastné deti a ich celkové vnímanie.

Na internete v rôznych fórach sa neraz strhla búrlivá debata o tomto fenoméne, pričom
názory niektorých rodičov sú ozaj na zamyslenie.

Desia sa aj deti?
Niektoré áno, niektoré nie - všetko však závisí od psychiky dieťaťa a doposiaľ prežitých
tráum. Ak je dieťa prirodzený bojko, verte, že hračka Huggy Wuggy nebude to pravé
orechové, práve naopak.
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Na druhej strane, pokiaľ si vaše dieťa doposiaľ neprešlo nejakým obzvlášť ťažkým obdobím,
je teda psychicky vyrovnané, a tak nebude Huggy Wuggy hračka na jeho psychiku pôsobiť
príliš desivo.

Poslanie Huggy Wuggy je však naučiť deti čeliť akémukoľvek strachu (nielen) z príšer. U
mnohých detí nefunguje ani to, hračka teda napokon tak či onak skončí v koši.

Odporúčanie odborníka
Všetko je o komunikácii, preto máte v tomto prípade obrovské šťastie. S 10-ročným
dieťaťom už je totiž možné komunikovať na celkom rozumnej úrovni. V prvom rade by ste sa
ho mali opýtať, čo preňho Huggy Wuggy znamená - považuje ho za obľúbenú hračku, ktorej
sa nebojí, alebo ho vlastní aj napriek strachu len kvôli kolektívu? Úprimnej odpovede sa
dočkáte najmä vtedy, ak otázky takého typu nebudú pôsobiť kontrolne, skôr ich
zakomponujte do hry.

Ak s dieťaťom úspešne nadviažete Huggy Wuggy konverzáciu, ktorá aj naďalej trvá,
opätujte dieťaťu vlastný názor, avšak len na jeho úrovni. To znamená, že zdieľanie noviniek
a doplnenie skutočností, o ktorých dieťa netuší, rozhodne nie je namieste.

Patríte k väčšine rodičom, ktorých Huggy Wuggy desí? Ak po úprimnej, nenásilnej
komunikácii s vašim dieťaťom prišlo uvedomenie, pri ktorom vám dieťa povoľuje hračku z
jeho života odstrániť, pochváľte ho za to.

Rodičom, ktorým Huggy Wuggy v živote ich detí nevadí, odporúčame sa s nimi aj napriek
tomu pozhovárať v ich vlastnom záujme, či im tá hračka naozaj psychicky neubližuje.

Zhrnutie
Sto ľudí - sto chutí. Presne o tom je tento článok. Preto bude najlepšie, ak si záver vyvodíte
podľa vlastných skúseností alebo na základe skúseností vášho blízkeho okolia.
Každopádne, základy z Huggy Wuggy sveta máte. Preto sa viete vopred pripraviť na
prípadné naliehanie vašich detí, že chcú vlastniť toto strašidlo.

Podeľte sa s nami o vaše reálne skúsenosti s hračkou Huggy Wuggy! Ako reagovali vaše
ratolesti? Ako rodič máte obavy?

Zdroje
https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2022/08/co-to-je-huggy-wuggy-hracka-plysak-deti-ho-miluj
u-rodicia-nenavidia/
https://www.cas.sk/clanok/2704919/hororova-hracka-poblaznila-deti-na-slovensku-desivy-po
vod-vedia-rodicia-co-im-kupuju-odbornici-radia/

https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2022/08/co-to-je-huggy-wuggy-hracka-plysak-deti-ho-miluju-rodicia-nenavidia/
https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2022/08/co-to-je-huggy-wuggy-hracka-plysak-deti-ho-miluju-rodicia-nenavidia/
https://www.cas.sk/clanok/2704919/hororova-hracka-poblaznila-deti-na-slovensku-desivy-povod-vedia-rodicia-co-im-kupuju-odbornici-radia/
https://www.cas.sk/clanok/2704919/hororova-hracka-poblaznila-deti-na-slovensku-desivy-povod-vedia-rodicia-co-im-kupuju-odbornici-radia/

