Mamo noś mnie, proszę !

10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH
WARTO NOSIĆ, BUJAĆ
I KOŁYSAĆ MALUSZKA
https://akademiamaluszkaimamy.pl

10 POWODÓW DLA
CIEBIE ZA LEPSZYM
ROZWOJEM TWOJEGO
MALUSZKA
Cześć !
Jest mi bardzo miło, że poświęcasz chwilę swojego dnia, aby przeczytać ten
dokument. Zrobiłam go w bardzo krótkiej formie, aby dał Ci jak najwięcej
wartości.
Pewnie wielokrotnie słyszeliście, że dziecka nie należy zbyt często nosić
i bujać, bo się do tego przyzwyczai i będzie płakać, kiedy odłoży się je do
łóżeczka. Może wydawać się wam to zasadne - nic dziwnego, jako świeżo
upieczeni rodzice macie teraz wiele nowych obowiązków i chcecie uniknąć
dokładania sobie kolejnych.
Czy jednak unikanie noszenia noworodka jest właściwe z punktu widzenia
specjalistów? Jak wpływa to na jego rozwój?
Poznaj listę 10 powodów, dla których warto nosić, bujać i kołysać swojego
maluszka.
Lista ta będzie miała duży wpływ na jego zdrową przyszłość, pozytywnie wpłynie
na rozwój mózgu, poczucie własnej wartości i zaufanie.

Wszystkiego Dobrego
Ewa Sobecka
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1. Bujanie uspokaja i wycisza emocje
Twój maluszek zna kołysanie jeszcze z okresu ciąży, dlatego ten ruch działa
na niego uspokajająco. Jeśli przypomnisz sobie czas, kiedy dzidziuś był jeszcze
w brzuszku, to zorientujesz się, że bujanie pomagało dziecku zasnąć, natomiast
kiedy spokojnie leżałaś, maluszek zaczynał rozrabiać.

2. Daje poczucie bezpieczeństwa
Kołysanie kojarzy się maluchowi z czasem, kiedy jeszcze był w brzuchu mamy,
gdzie było mu ciepło i czuł się bezpiecznie. Kołysane dziecko szybciej zasypia,
a lulanie do snu jest jedną z najstarszych tradycji przekazywanych z pokolenia na
pokolenie.

3. Pobudza mózg do aktywności
Badania naukowe dowodzą, że kołysanie pomaga w wytwarzaniu się połączeń
między neuronami, co zwiększa potencjał intelektualny dziecka.

4. Wpływa na rozwój układu przedsionkowego
Jest to część mózgu, która odpowiada
za równowagę i koordynację ruchową, która swój najintensywniejszy rozwój
przechodzi życia dziecka. To właśnie ten układ pozwala maluchowi opanować
trudną sztukę skakania na jednej nodze, chodzenia po krawężnikach czy jazdy
na rowerze.
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5. Rozwija wyobraźnię przestrzenną
Dzięki kołysaniu dziecko zyskuje świadomość ruchu oraz swojego ciała, uczy się
także łączyć doświadczenia zmysłowe w spójną całość.

6. Wzmacnia mięśnie całego ciała
… a zwłaszcza mięśnie posturalne. Dlatego bujanie zaleca się przede
wszystkim dzieciom z obniżonym napięciem mięśniowym.

7. Wspomaga procesy koncentracji i uczenia się
Oprócz szybszego uczenia się, bujanie wpływa też na rozwój mowy i percepcji
słuchowej dziecka. Według badań naukowych, kołysanie przyspiesza rozwój
motoryczny dzieci - te bujane szybciej siadają, raczkują, wstają, stawiają
pierwsze kroki.

8. Pozwala rodzicom odpocząć
Chociaż uważa się, że „przyzwyczajanie” do kołysania dołoży obowiązków
młodym rodzicom, to okazuje się jednak, że może być zupełnie odwrotnie.
Rodzice wyposażeni w bujaczki, hamaki i huśtawki wiedzą, że posadzenie w nich
malucha i kołysanie pozwala na moment wytchnienia. Maluszek przez chwilę sam
się sobą zajmuje, a rodzice mają czas, by spokojnie napić się kawy i nabrać siły
na resztę dnia. :)
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9. Jest doskonałą zabawą
Niezależnie od wieku, bujanie wciąż cieszy dzieci. Starsze wolą
huśtawki, na których mogą poszybować prawie do nieba, u młodszych lepiej
sprawdzą się spokojnie bujaki. Wszystkie jednak uważają huśtanie i bujanie
za świetną zabawę.

10. Jest dla wszystkich
Bujanie to nie tylko zajęcie dla najmłodszych. Czy dorośli także nie
lubią położyć się w wygodnym hamaku i zrelaksować się spokojnym kołysaniem?
Huśtanie to zabawa łącząca pokolenia! Szczególnie mogą to docenić mamy,
które leżąc w hamaku mogą komfortowo nakarmić swojego maluszka,
jednocześnie lulając go do snu.

"W wychowaniu kieruję się sercem.
Patrzę na dziecko sercem.
Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim."
(Janusz Korczak)

Akademia maluszka i mamy
https://akademiamaluszkaimamy.pl

BONUS
Przygotowałam dla ciebie listę sztandarowych pozycji, które pomogą ci odzyskać
spokój i nabyć pewności siebie w opiece nad dzieckiem.
KSIĄŻKI:
Paweł Zawitkowski - "Mamo tato co ty na to"
rozwój dziecka, potrzeby i możliwości
opieka i pielęgnacja
Heidi Murkoff - "W oczekiwaniu na dziecko"
aspekty przyszłego macierzyństwa i ojcostwa
nowocześni rodzice
Heidi Murkoff - "Pierwszy rok życia dziecka"
wszystko co rodzice powinni wiedzieć o pierwszym roku życia dziecka
LINKI:
Centrum nauki o laktacji
http://cnol.kobiety.med.pl/pl/wiedza-o-laktacji/
http://cnol.kobiety.med.pl/pl/kacik-absurdow/
Rehabilitacja niemowląt
http://www.terapia-ndt.waw.pl/noszenie.php
http://www.terapia-ndt.waw.pl/fotelik.php
http://www.terapia-ndt.waw.pl/palce.php
http://www.terapia-ndt.waw.pl/stopy.php
Odczuwanie świata przez małe dziecko
https://www.youtube.com/watch?v=_Z6R3ixRuec
https://www.youtube.com/watch?v=KqzeZ-it5Zk

I JESZCZE JEDEN BONUS DLA CIEBIE
Przygotowuję specjalny kurs dla przyszłych Mam, który pomoże im w miarę bezkolizyjnie
przejść przez okres noworodkowy.
Poinformuję cię o rozpoczęciu kursu i możliwości jego zakupu w specjalnej edycji VIP w
specjalnej cenie.
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