
DZIECI I TWORZENIE
SRODOWISRA

WYCHOWAWCZEGO



Katecheza 7

Modlitwa o dobre wychowanie dzieci

Matko Naj5wiQtsza prosimy Cie goraco o pomoc
w wychowaniu dzieci, kt6re powierzy nam Bo2a
Opatrzno§6.
Naucz nas milo§ci roztropnej, aby§my w wychowaniu
uwzglQdniali indywidualno§6 dzie9ka, unikali wszelkiej
skrajno§ci i pomagali dzieciom rozwija6 ich dary natural-
ne
i nadprzyrodzone.
Obdarz nas milosciq mocna, kt6ra pomoze \vybra6 nawet
trudne dobro. Spraw, aby§my byli przykladem dla na-
szych
dzieci, aby umialy oddziela6 ziamo od plew.

Dzieci  sq: najcenniejszym  darem  malzehstwa
i saneym rodzicom przynoszq najwiecej  dobra"

(HV 9)

1.  Malzonkowie do swojej wsp6lnoty przyjmuja dzieci.
Co to oznacza?

Narodzinydzieckaoznaczajatakzenarodzinynasjakorodzi-
c6w. Rodzimy siQjako matka i ojciec do nowych r61, do nowego
powolania.

Przypominamy sobie tresci katechezy 4 „Odpowiedzialne ro-
dzicielstwo", kiedy to rozwazany byl pierwszy czlon przysiQgi
malzehskiej ...zobowiazujQ sic z milo§ciaprzyja6... Dzi§ skupi-
my siQ na drugiej czQ§ci: .. .i po katolicku wychowa6. Co to ozna-
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cza dla kazdego z nas -musimy o tym porozmawia6, pewne rze-
czy uzgodni6, czy sobie wyjasni6. Na pewno wychowanie kato-
lickie musi obja6 wychowanie do wiary, ale wiary nie zredukowa-
nej tylko do praktyk religijnych. Do wiary, kt6ra bQdzie przenikala
cale nasze Zycie -w domu, w pracy, na ulicy, na wycieczceo Do
wiary, kt6ra bQdzie nadawala kierunek rozwojowi naszego dziec-
ka.

Mysle, Ze tematjest zbyt rozlegly, bysmy mogli go wyczer-
pa6 na tym spotkaniu, dlatego zachQcam Pahstwa do lektury po-
zycji z tej dziedziny (cho6by tych prezentowanych dzis przeze
mnie: Wlodzimierz Fijalkowski -„Ku afirmacji Zycia", Karol
Meissner, Boleslaw Suszka -„Nas dwoje i ..."), abysmy mogli
odkry6 sens przysiQgi, moze jeszcze zanimja wypowiemy.

Wybiegnijmy teraz myslami w przyszlos6. BQdziemy §1edzi¢
Zycie naszego dziecka od pierwszych chwiljego istnienia. . Chce
zaznaczy6 tutaj, Ze planujap kolejne nasze dziecko musimy przy-
gotowaniami obja6 nie tylko siebie, ale takze dzieci juz urodzone.
Trzeba tu bardzo wiele delikatno§ci i wiedzy, aby je w tQ nowa
rzeczywisto§6 wprowadzi6 w taki spos6b, by pojawienie siQ no-
wego czlonka rodziny nie stalo sic przezyciem traumatycznym, a
bylo tak samo, jak przez nas, oczekiwane z upi-agnieniem.

2. A wiec ON0 juz jest!

Obserwujap swoje objawy w cyklu miesiapzkowym (w celu
okre§lenia faz plodnosci i nieplodno§ci), jug w trzecim tygodniu
odjego poczecia, wiemy o jego istnieniu. Sp6jrzmy przez chwilQ
na ten cud natury: mikroskopijny plemnik o Srednicy 0,06 inmm i
nieco wieksze j aj eczko o,16mm polapzone razem -to autentycz-
ny czlowiek -najwiQkszy dal-, jakim nas obdarza 86g i jakim my
malzonkowie obdarowujemy siebie nawzaj em.

Srodowisko wychowawcze naszego malehstwa tworzymy
jeszcze przedjego poczQciem -myslap o nim, przygotowujap siQ
do jego poczecia, kochajap go zanim ono fizycznie zaistnieje ~ bo
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przeciez ONO -nasze dziecko -istniejejuz od dawna w planach
Bodych!

Od pierwszych chwiljego Zycia, otaczane naszymi cieplymi
my§lami, rozwija sis w ukryciu. Jak wiele wspanialych rzeczy
wtedy sic dzieje! Jego masa ciala do narodzin wzi-o§nie 11 milio-
n6w razy, podczas gdy od narodzin do dojrzalosci tylko 22 razy!
Moze wiap warto towarzyszy6 myslami naszemu dziecku w tym
czasie, kiedy tak wiele decyduje sis o jego przyszlym 2yciu. Jako
rodzice mamy ogromny na to wplyw. Wazne sa przede wszyst-
kim relacje miQdzy nami -serdecznos6, troskliwos6, spok6j , jed-
nym slowem milos6 miQdzy nami® Wszystko, co prze2ywa mat-
ka, na drodze neuro hormonalnej przekazywane jest dziecku.
Medycyna prenatalna podkre§la jak wazny dla rozwoju dziecka
jest wtedy tryb Zycia matki, jej wiQZ z mQzem, jej spos6b odzy-
wiania, to czy pije alkohol i czy pali papiei-osy ( 1 godz. tylko od-
dychania dymem papierosowym to tak, jakby wypalila 4 papiero-
sy).

Nie bez znaczenia okazala siQ bye religijno§6 matki, kt6i-a w
swym lonie nosi dziecko. WiQZ z Bogiem nie tylko daje matce
pok6j wewnQtrzny „taki, kt6rego Swiat da6 nie moze", ale rna
pozytywny wplyw na przyszle zycie 1-eligijne j ej dziecka®

PamiQ6 dziecka siQga 8 tygodnia od poczQcia -jego m6zg
daje nam juz wtedy pi-awdziwie ludzki, niepowtarzalny obraz
encefalograficzny. W 9 tygodniu robiap mu elektrokardiogram
mozna podpatrzy6 jak pracuje jego serduszko ! Tydzieri p6Zniej
dziecko zaczynajuz 6wiczy6 odnich ssania. Od 16 tygodnia rea-
guje na Swiatlo np. sloneczne -wyraznie mluzy swoj e, zamkniQ-
tejeszczewtedypowieczki.

Kiedy rna 4-5 miesiQcy slyszy dzwieki i na nie 1.eaguje! Ma
swoje muzyczne preferencje: lubi Vivaldiego i Mozarta, natomiast
zdecydowanie protestuje przeciw Bethovenowi  i  Brahmsowi.
Poniewaz przy dzwiQkach swych ulubionych utwor6w uspokaj a
sic, mozna to wykorzysta6 w przyszlosci, ju2 po jego narodzi-
nach. ZapamiQtuje tez 1-ytmy czytanych wierszy, czy slyszanego
jezyka-mozewiQczacza6jejuzuczy6angielskiego?Be.dziejak
znalazl!
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Jaka role moze spelnia6 ojciec w stosunku do dziecka, zan]m
ono sic narodzi, opr6cz wspomnianej relacji milosci z matka i
troski o nia, a tym samym takze o malehstwo? Okazuje sic Ze
moze toczy6 z nim mQskie dysputy. Posluchajmy, jak Hanna lat
27 relacjonuje swoje i swego mQza do§wiadczenia w dziedzinie
komunikowania sic z dzieckiem w 24 tygodniu jego Zycia lono-
We8O:

Dziehi obserwacji obj aw6w owulacyjnych bylam Swiado-
rna cicgiv juz po uplywie 3 tygodni od poczeci.a, ale tego nie
odczuwalam. Od 6 tygodhi uczymy sie z mqzem porozumie~
nia z naszym maleristwem. W pierwszym tygodniu rLichy ocl-
czulamjcko pukanie. Z biegiem czasu, za pomocqruch6w,
dziecko zaczelo przckazywa6 coraz bogatsze tre5ci. Dziec-
ko nasze staje sie najbardziej «rozmowne», gdy klad€ sic,
aby odpoczqu6. W6wczas przeciqga sic i wypina pupk€, a ne-
stapnie zaczyna kopa6. Uderzenia sctbardzo silne i czasem
tiwqjq:z przer.wani okolo 10-15 min. Podczas dtugotrwale-
go siedzenia malehstwo protestuje nerwowymi i szybkimi
ruchami. Wtedy musze wsta6 i pochodzi6 troche, oddycha-
jqc przeponqr Gdy siedze w dusznym pomieszczeniu, dziec-
ko sygnalizuje mi, Ze sie «dusi»  i. nie rna czym oddychcie.
W6wczas to rucky saw pierv\Jszej chwili bardzo silne i szyb-
ki.e,  a nastepnie zwolnione i  oslabione.  Wtedy szybciutko
wstaje i dotleniam sie energicznie przez otwarcie oJena albo
przej5cie  do  innego  pomieszczenia.  Po  odc~zuci.u  zmiany
dziecko stulca rytmicznie kilka razy, wypina pupke, jeszcze
raz stulca, jckby m6wilo  «dzieku.je»,  a nastepnie zasypia.
Ostatnio inam wrazenie, Ze poclczas mego wypoczynku rna-
lehstwo ckyba tremif e pilke noznq Chcq!c j e uspoJcoi£ , wo-
lane mezza. Wtedy on kladzie dtori na moim brzuchu i lekko
go gtadzi, przemawiajq!c pieszczotliwie, aby dalo rna.musi
spok6j . Malehstwo odstukuje tatusiowi : «Bede grzeczne» i
idzie spat (...) "`

I  W1. Fijalkowski, Kif cz¢r#7czcj7. i,vcr.cz, Wroclaw  1993, str.144
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3. Przygotowanie do porodu, por6d, karmienie piersia

Choc moze nasi rodzice nie korzystali z Zadnych pi-zygoto-
wah do porodu, jednak szkoda byloby, gdyby§my zignorowali
zdobyczemedycynyinieuczestniczyli(oboje!)wzajeciachszkoly
rodzenia.DowiemysiQtamwieluciekawychrzeczy~jakpom6c
sobie(czymazZonie)wostatnichtygodniachciqzy,kiedynapraw-
dQbywaciQzko,jaknauczy6siQwsp6Ipracowa6zdzieckiem.pod-
czasakcjiporodowej,jakpielQgnowa6,jakkarmi6,amozenajwaz-
niejsze-jakrodzi6.Dzi§naukaipraktykamedycznaprzynosinam
propozycjeporoduwszpitaluztowarzyszacymmQzem(1ubinn€t
bliska osoba), porodu w domu, a takze sugeruje r6Zne dogodne,
sprzyjajapeakcjiporodowej,pozycjerodzenia.

ObecnymtuprzyszlymtatusiomchcQzadedykowa6zwierze-
nie mQza, kt6ry towarzyszyl Zonie podczas porodu:-,...Widz;alemtwarzZony.gdypolozonojejnaszegoPow?~t-

ka na brzuchu. Tak niedawno byta to tw\Jarz sina z wysitku
izwyrazemb6lu,terazpromieniowatanftj¥yzs.zqrftdoscicL
Nig;dytejcltwiliniezapomne.Jar6w_nie7Z_byt€m9a]'dzoszcze-`
5liiryiivdziecznyzajejwielhitrudr?dzeni?.Je.szczeprzed
kill;u miesiq!cami nie bardzo widzialem sw6.i udzial w po_ro-
dzie, ale teraz ivie oddalbym tego prze7Zycia za Zadne skar-
by...".2

PoprzezzdjQciaukazujacer6Znesamopoczuciedzieckawza-
1ezno§ci od sposobu przychodzenia na §wiat, chcQ teraz pokaza6
Pahstwu za francuskim lekarzem-humanista Frederickem Leboy-
er,jakiwplywnapsychikQ.malefistwamo2emie6uwzglQdnienie
w trakcie porodu nowoczesnej wiedzy. Chodzi tu np. o polozenie
dzieckanatychmiastpoporodzienabrzuchumatki,powolnejego
odpQpnienie,orazumozliwieniemukontaktuzbrodawkasutko-
wa (co rna wplyw na pobudzenie laktacji, odklejanie lo2yska i
szybsze obkui-czanie macicy).

Bliskos6 ramion matki, cieplojej ciala podczas karmienia pier-
siatotylkoniekt6redobrodziejstwawplywajacepozytywniena

2 Tamze, str.  186
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rozw6jemocjonalnydziecka.Amerykafiskjebadanjadowodza
Zedzfecikarmionepiersiasainteligentniejsze!Ajakiesazalety
mlekamatczynego!Zawieralekkostrawnethiszczenienasycone,
mawpor6wnaniuzmlekiemkrowimdwukrotniewiQcejlaktozy

(rozw6jukladu.neryowego,wchlanianiezelaza).ZmiermoL¢6stQ-zenia tluszczu I zmlenne tempo wyplywu mleka ~ to naturalne
mecfianjzmywmatczynejpiersizapobiegajapeotylo§cidziecka.

NietrzebasiQba6karmieniapiersia.Piersikobietysluzado
karmjenjadzl.ecka-jesljsanl.ewykorzystane,wzrastaryzykono-
wotworu. PamiQta6 nalezy tak2e o tym, 2e blona §luzowa ukladu
pokarmowegoniemowlQciariejestdostosowanadotrawieniabial
lekobcogatunkowych,awiQcmlekakrowiego.Dlategolnstytut
MatkiiDzieckazaleca,abydzieckobylokamiionewylapzniepier-
siado6-gomiesiapaZycia,apotemopr6czpokarmuuzupeiniaja-
cegonalezytakze,jaknajdfuzej-nawetdo2lat-podawa6piersa
Ze wzglQdu na ochronQ przed alergiami specjali§ci z lnstytutu
zalecaja ponadto, aby do korica pierwszego roku nie podawa6
dzieckuprzetwor6wzmlekakrowiego,przetwor6wzbozowych
ijaj (Z61tko mozna od 8-go in-ca).

Jeslj por6d odbywal siQ w szpitalu, powr6t mamy i maleri-
stwajestwielkimwydarzeniein.Otaczanascalarodzina,wszy-
scychcadawa6namwskaz6wkiizobaczy6potomka.Kiedyjuz,
w calkiem nowej dla nas sytuacji, zostaniemy wreszcie sami,
dobrzejestwsp6lniezastanowi6siQnadnowaorganizacja2ycia
codziermego,obowiazkamiiichpodzialem.Wielekobiet-mimo
calejrado§cimaciei-zyristwa-przezywapoporodzieokressmut-
kuijakbyzniechQcenia.Jesttotzwdepresjapoporodowa.BQ-
dziejanapewnolagodzi6czulaobecno§6mQ2aijegopolnocw
pielQgnacjidziecka(np.kapiel,przewijanie).Tapomocjestcen-
na dla Zony i wazna dla niego samego ~ gdyz wla§nie przy tych
czyrmosciachpielQgnacyjnychrodzisiQwiQzmiQdzyojcemidziec-
kiem. Nie przegapmy tej chwili !
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4. Potrzeby psychiczne dziecka

Naog61potrzebyfizycznedzieckasadlanasoczywiste,gdyz
ta malerika bezbronna istotka nie przezyje bez naszej pomocy®
DlategochcQzwr6ci6uwagQnapotrzebypsychikitegomalego
CZIOwieczka.SaLoneWlasciwietakiesalne,jakka±degozonasdc>-
roslego.Mozetylkoczasamiichnasilenieibarwajestniecood-
mienna.TakwiQcnajistotniejszeto:milo§6,bliskos6iszacunek.
1chzaspckoieniewarunkujeprawidlowyrozw6jnaszegodziec-
ka.

pionowej,czylirodziLc6wwzglqdemniego,aletakzewplaszczy-
i,-II+,L,-, _ __ _ _ _

Zniepoziomej-rodzic6wwzglQdemsiebie.Taostatniajestjak
parasolchroniapydzieckoOkazywaniemilo§cidzieckujestmoze
najlatwiejsze,gdyjestonotakmale,Zesiedziunasnakolanach,
gdytrzymamyjenarQkach.Wtedyjeprzytul?my,kofyszemy,ca-
fujemy itp. Zaczyna bye trudniej, gdy staje slQ coraz bardziej sa-
modzielne i na swoja rQkQ, czasami wbi-ew nam, zaczyna przy-
stQpowa6  do  poznawania  §wiata.  WiQcej  zdarza  sic  wtedy
upomnieri niz przytulefi i pocafunk6w. Dziecko -obojQtne, czy
duze, czy male - musi czu6 wyraznie, Ze jest przez rodzic6w
kochane. Potrzebne sft mu z naszej strony slowa, gesty, spojrze-
nia, zapewniajape o naszej bezwaiunkowej akceptacji. dajape mu
poczuciebezpieczeristwa,wspierajapejegorozw6jpsycho-emo-
cjonalny.

Blisko§6. Kt6Z z nas nie lubi blisko§ci os6b kochanych, pi-zy-
jaci61; bliskosci na r6Zny spos6b okazywanej. Dzieckujest ona
potrzebnabardziejniznam,gdyzwtejblisko§cinajbli2szychdo-
pieroczujesiQbezpieczne.Dotematuokazywaniasobiemilo§cii
blisko§ci powr6cimyjeszcze za tydzieh, gdy bQdzie mowa o 2y-
ciu rodzirmym.

Szacunek. Okazywa6 szacunek malemu dziecku? Przeciez
ono nie wie nawet co to znaczy. A jednak -nie wie, ale czuje,
gdyz godnos6 osoby ludzkiej wpisanajest wjego nature. Dlatego
to in. in. dzieci, nawet male, tak Zle znosza (podobnie zresztajak
doro§1i) publiczne upomnienia i zacinajap sic w sobie jeszcze
bardziejicorazwiQkszaniechQciadarzaswojeotoczenie.
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5. Zasady wychowawcze

My§lap o tym, jakie zasady wychowawcze winni§my stoso-
wa6 w naszym domu, dobrze jest zweryfikowa6 nasz stosunek do
dziecka. Nie stanowi ono naszej wlasnosci ! Jest osoba ludzka. nie
moze bye Zadna miara przez nikogo zawlaszczone. Jako istota
wolna i rozumnajest nam powierzane przez Boga, by§my sis nim
zaopiekowali, otoczyli milo§cia, wprowadzili w §wiat, w Zycie
godne osoby ludzkiej .

Podobnie jak kazdy z nas doroslych -wymaga szacunku ~
takze w procesie wychowawczym. Dlatego w wychowaniu win-
na nam przy§wieca6 my§l o tym, Ze mamy bye naszemu dziecku
pomocni w wyborze drogi, a nie wolno nam go ujarzmia6. czy co
gorszatresowa6.PamiQtajmytakzeiotym,Zewychowujemynasze
dziecko dla spoleczehstwa, dla naszego -polskiego -narodu, i
wreszcie ~ a moze pi-zede wszystkim -dla Boga.

Kontakt z rodzicami. Najlepiej, gdy rodzice sami wycho-
wuja swoje dzieci. Oczywi§cie kontakt z dziadkami jest bezcen-
ny, ale calkiem z innego powodu (wsp6listnienie trzech pokoleri.
relacje miQdzy nami a naszymi 1-odzicami, pomoc w opiece mad
dzie6mi itp). Na pewno nie powinno dzieckiem, zwlaszcza ma-
Iym, opiekowa6 sic zbyt wiele os6b. Dobrze byloby, gdyby§my
mogli spQdza6jak najwiQcej czasu z naszymi pociechami, a wiQc
wsp61ne spacery, czQ§ciowo i wakacje, posilki razem spo2ywane,
rozmowy, czytanie czy opowiadanie bajek itp. Wlasnie w6wczas
rna miejsce niedostrzegalny przez nas i niezamierzony, ale jakze
wazny, proces wychowawczy -przez naL¢ladowanie rodzic6w.

Uzdolnienia. Zachety. Pochwaly. Stawiajap dziecku wyma-
gania uwzglQdniajmyjego uzdolnienia, a nie nasze niespehiione
plany i ambicje, gdyz mozemy latwo zlama6 mu Zycie. WiQcej tez
stosujmy zachQt do dzialania, kt6re uwa2amy za wla§ciwe, a uni-
kajmystosowaniaprzymusu.Przeanalizujmywychowanie,jakie
my§my otrzymali. Z pewno§cia bQdziemy powtarzali stereotypy`
a pewnie cos przydaloby sis zmieni6. Chociazby to, aby nasze
dzieci slyszaly wiQcej pochwal niz upomnieri. Dostrzegajmy do-
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browdrugimczlowieku~naszymdziecku,czynaszymwsp6I-
malzonku -i m6wmy im o tym!

Szczero§6. Szacunek. Badzmy absolutnie szczerzy, nie da-
wajmynigdydzieciomklamliwychodpowiedzi-je§1iniemo2na
czasamipowiedzie6calejprawdy,niemusimyprzecie2klama6.
Dziecipowinnymie6§wiadomo§6,ZemajawrodzicachprzyjaT
ciela,kt6rywszystkozrozumie,wybaczy~cho6mo2eczasemi
zgani~alezawszepomozeodnalez6drogQ.

Otoczmywnaszymdomuszacunkiemtradycjerodzinne,re-
ligijne i narodowe, niech nasze dzieci wzrastaja w atmosferze
szacunkuitolerancjidladrugiegoczlowieka.dlawartosciduclio-
wych, dla naszej historii.

Rozrywka.Powszechnadzisiajtelewizjaigrykomputerowe
obokniewatpliwychatut6wniosawielezagrozefi.Przedewszyst-
kimnienalezyuzywa6telewizjijakoniafikidlamalegodziecka.
Niedojrzalyosrodkowyukladnerwowy.mozezareagowa6wy-
zwoleniemchorobypsychicznej,kt6rawirmymwypadkuwog6-
1emoglabysi?nieujawni6.PodobniespQdzaniewielugodzinprzy
grachkomputerowychmakatastrofalnywplywnasystemnerwp-
wy dziecka. Patrzmy tez jakie gry rna nasze dziecko -czy nie
uczysiQwnichbezduszno§ci,brutalnosciiagresji.Dobierajmy
progi.amy telewizyjne tak, aby budowaly, a nie niszczyly to co
dobre w nas i naszych dzieciach.

Mimoiztechnikanieublaganiewkroczyladonaszychdom6y,
jednakniezastapionedlaprawidlowegoemocjonalnegorozwoju
naszychdziecisatradycyjnenarzQdziawychowawcze-wsp6lne
odkrywanieotaczajapegonas§wiatanawycieczkach,spacerach,
rozmovyrodzirmenp.przyr6Znychokazjach-nadstarymizdjQ-
ciami,wsp61neczytaniebajek,opowiadafi,amozeBibliidladzie-
ci.czywgronier6wiesnik6wzabawawpilkQiwchowanego.

Koficzapjuzchcialabympodkre§1i6,ZenajwiQkszarolQwwy-
chowaniuodgrywawlasnyprzyklad.Nienapominania,kay.J,za-
chQty,czypochwaly,aleto,jakijajestem,jakpostQpujQwzyciuna
codziefi,jaksiQzachowujQ,jakodnoszQdodrugiegpczlowieka.To
jabQdQwzorcemdlamoichdzieci.AwiQc...czyniemawemnie
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czegosconalezalobyzmieni6,zanimtodostrzezeizaczniepowie-
la6 moje dziecko?

W wychowaniu naszych dzieci kierujmy siQ przede wszyst-
kimMILOSCIA,CIERPLIWOSCIAIWyROZUMIALOSCIA.

Plansze

MASA  CIALA  CZLOWIEKA  WZRASTA:

OD  POCZFCIA  DO  NARODZIN  -11  MLN RAZY

OD  NARODZIN  DO  DOJRZALOSCI   -22 RAZY

POTRZHBY   PSYCHICZNE
DZIECKA
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Dzieci  i  tworzenie  Srodowiska  wychowawczego

PODSTAWORE

ZASADY

WYCHOWANIA

g16wnie rodzice (wlasny I)Izyklad)

uzdolnienia dziecka, a nie wlasne ambicje

zacheta, a nie plzymus

wiecej pochwal niz n{igan

szacunek

szczero§6

Zyczliwo.`6

P0moc

ograniczenie TV i komputera

Dzieci szt najcenniejszym darem malzefistwa
i samym malzonkom plzynosz.1 liajwiecej dobra

H.V.9

Cele

1. Mal2onkowie przyjmuja dzieci ze §wiadomoscia, Ze sa one
darem Boga i darem, jakim sobie nawzajem skladaja.

2. Sa Swiadomi, Ze Si-odowisko wychowawcze tworzy sic od po-
czQcia, a nawet wcze§niej . W du2ej mierze jako rodzice maja
wplyw na rozw6j psychoflzyczny dziecka przedj ego narQdze-
niem.

3 . Nie obawiaja sic porodu. Wiedza, jakie sq dzi§ mozliwo§ci ro-
dzenia.

4. Saprzekonani o dobroczynnych skutkach karmienia piersia.
5. Znajapotrzeby psychiczne dziecka i g16wne zasadyjego wy-

chowania.
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Tresci
1. Zapoznanie z niekt6rymi fragmentami f7z,fJ7gcz77cz€ i;7.fcze i przy-

siQgi malzehskiej .
2. Dziecko otaczane miloL€ciajeszcze przed poczeciem. Kr6tkie

om6wienie rozwoju prenatalnego dziecka i wplywu rodzic6w
najego rozw6j w tym okresie.

3 . Om6wienie pl-zygotowania do porodu i nowej sytuacji rodzi-
c6w zaraz po nat-odzinach dziecka.

4. Zalety karmienia piersia.
5. Milo§6 blisko§6  i  szacunek -poti-zeby psychiczne dziecka.

Om6wienie podstawowych zasad wychowawczych.
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