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Pozytywne wychowanie
niemowl¹t
Niemowlêta


Peel Children's Aid (Organizacja Pomocy Dzieciom w Peel) uwa¿a, ¿e ¿adne niemowlê
nie powinno byæ bite, potrz¹sane lub karcone.



W tym stadium rozwoju potrz¹sanie lub bicie dziecka mo¿e spowodowaæ powa¿ne
uszkodzenia. Nawet podrzucanie dziecka dla zabawy mo¿e spowodowaæ szkodê. Szyja
dziecka jest s³aba i potrz¹sanie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie mózgu lub œmieræ.



Niemowlêta nie rozumiej¹ konsekwencji swojego postêpowania w tym wieku. Dyscyplina
nie jest odpowiednia na tym etapie rozwoju dziecka.



Niemowlêta s¹ zbyt ma³e aby rozumieæ zakazy i przepisy.

Nawi¹zanie wzajemnych stosunków


Przed zastosowaniem regu³ dyscyplinarnych w stosunku do swojego dziecka powinno siê
nawi¹zaæ stosunki rodzicielskie oparte na mi³oœci i zaufaniu.



Okres niemowlêcy jest najlepszym momentem aby rozpocz¹æ nawi¹zywanie kontaktu z
dzieckiem.



Zachêcaj dziecko do ufnoœci. Oka¿ mu swoj¹ mi³oœæ i czu³oœæ. Przytulaj, mów do
niemowlêcia lub œpiewaj mu.

Planowanie codziennych zajêæ


Codzienna rutyna pomaga niemowlêtom (oraz dzieciom w ka¿dym wieku) czuæ siê
bezpiecznie i pewnie.



Codzienna rutyna, taka jak karmienie, sen i zabawa, pomagaj¹ w uspokojeniu dziecka.

P³acz¹ce dziecko


Zwróæ uwagê na p³acz¹ce niemowlê. Niemowlêta p³acz¹ po to, aby daæ nam do
zrozumienia, ¿e s¹ g³odne, potrzebuj¹ pocieszenia lub czystej pieluchy.



Je¿eli nie wiadomo dlaczego dziecko p³acze, mo¿na czuæ zdenerwowanie lub z³oœæ.



Nawet najlepsi rodzice mog¹ odczuwaæ, ¿e trac¹ kontrolê nad sytuacj¹, kiedy niemowlê
ci¹gle p³acze.



Jest wa¿ne aby zachowaæ spokój. Je¿eli czujesz przyp³yw z³oœci, po³ó¿ niemowlê tam
gdzie bêdzie bezpieczne, na przyk³ad, w ko³ysce. Zamknij drzwi na kilka minut i zrelaksuj
siê. Mo¿esz napiæ siê herbaty. Po kilku minutach uspokoisz siê i bêdziesz gotowa/gotowy
aby ukoiæ p³acz¹ce niemowlê.
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Planowanie





Wykorzystaj ten czas aby przemyœleæ co chcesz osi¹gn¹æ poprzez dyscyplinê kiedy
dziecko bêdzie starsze.
Celem dyscypliny jest to, aby nauczyæ dzieci zasad i wartoœci w naszym spo³eczeñstwie,
oraz pomóc im w zachowaniu samokontroli, aby mog³y wyrosn¹æ na szczêœliwych i
odpowiedzialnych ludzi.
Zastanów siê nad tym, jakie metody wychowawcze zamierzasz stosowaæ i naucz siê ich,
jak np. metody “time-out”.
Zastanów siê nad tym, jak stosowaæ pochwa³y i dodawaæ dzieciom otuchy, a jak unikaæ
s³ów, które mog¹ Ÿle wp³ywaæ na dziecka wiarê we w³asne si³y.

Znajomoœæ samych siebie i tego, co wyprowadza nas z równowagi










Trudno jest zawsze byæ spokojnym.
Nawet ci rodzice, którzy chc¹ jak najlepiej dla swoich dzieci, mog¹ czasem odczuwaæ, ¿e
nie daj¹ rady, czuj¹ zniecierpliwienie lub z³oœæ.
Dobrzy rodzice staraj¹ siê panowaæ nad w³asnymi uczuciami.
Nale¿y poœwieciæ sobie nieco czasu i zastanowiæ siê nad tym jakie sytuacje
wyprowadzaj¹ nas z równowagi.
Unikaj nerwowych sytuacji, a tak¿e szukaj sposobów, aby te sytuacje roz³adowaæ.
Naucz siê jak najprêdzej zapanowaæ nad z³oœci¹.
Mów do siebie w sposób, który pozwoli ci odzyskaæ spokój.
Oderwij siê od sytuacji na kilka minut, co pozwoli ci uspokoiæ siê i myœleæ trzeŸwo.
Szukaj pomocy. Nie jest to zawsze proste. Trudno jest przyznaæ siê, ¿e potrzebujemy
pomocy aby opanowaæ emocje i nauczyæ siê wychowywania dzieci. Fakt, ¿e potrzebujesz
pomocy, nie znaczy wcale ¿e jesteœ z³¹ matk¹ czy ojcem. Znaczy to, ¿e kochasz swoje
dziecko i chcesz wychowaæ je najlepiej jak tylko potrafisz.

Misj¹ Children's Aid Society of the Region of Peel (Organizacji Pomocy Dzieciom w Regionie
Peel) jest ochrona dzieci oraz zapewnienie poparcia dla ich dobra i dobra ich rodzin.

Informacja dla rodziców
Najwa¿niejszym zadaniem w ¿yciu ka¿dego cz³owieka jest byæ matk¹ lub ojcem. Niektórzy
rodzice lubi¹ spotykaæ siê z innymi rodzicami, zdobywaæ nowe umiejêtnoœci i zaznajamiaæ siê
z najnowszymi poradami w zakresie wychowania. Niektórzy z nich, sami te¿ potrzebuj¹
pomocy.
Je¿eli potrzebujesz wiêcej informacji, skontaktuj siê z najbli¿sz¹ przychodni¹ lekarsk¹ albo
zapytaj swojego lekarza co jest dostêpne w twoim miejscu zamieszkania. Zadzwoñ do
Parents Help Line (Telefon Pomocy dla Rodziców) pod numer 1-888-603-9100 lub do
najbli¿szego biura Children's Aid Society (Organizacji Pomocy Dzieciom).
Ulotka ta zosta³a opublikowana przy pomocy informacji zawartych w Child Welfare League of
Canada (Liga Opieki Spo³ecznej nad Dzieæmi w Kanadzie) i „Parenting for Life” (Wychowanie
Dzieci Przez Ca³e ¯ycie), przy poparciu The Psychology Foundation of Canada
(Psychologiczna Fundacja Kanady) i Kodak Canada.
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