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Family design
Jak naše rodina vypadá? Kdo do ní patří? A kdo tam chybí? Jaký je rodinný time
managment? A jak uspořádat domácnost, aby nám to opravdu všem vyhovovalo?
Jak tvořit vztah s dítětem
Jak vůbec vzniká vztah mezi dítětem a rodiči? Jak ovlinuje neurobiologický vývoj mozku
vytváření vztahů? Kdy vztah posilovat a kdy jej naopak uvolnit?
Rozvoj samostatnosti dětí
Jak probíhá osamostatňování dětí? Kdy s ním začít? Odkdy má dítě spát ve svém
pokojíčku? Kdy může samo začít chodit ven? Dokdy ho máme kontrolovat, jestli má
uklizeno, jestli má všechno do školy, v kolik přijde domů a co dělá?
Proč miminka pláčou?
Proč nám dětský pláč tak vadí? Musí miminka plakat? Co nám tím sdělují? Máme děti nechat
vybrečet?
Proč děti zlobí
Proč nás děti v některých obdobích zlobí? A proč nám to tak vadí? Jak na zlobení dětí
reagovat? Co děti potřebují, aby nemusely zlobit?
Zvyšování sebedůvěry dětí
Jak sebedůvěra dětí vzniká? Kdo všechno na ni má vliv? Co všechno může rozvíjet
sebedůvěru u dětí? Odkdy se dá pracovat na zvýšení sebedůvěry dětí?
Tresty a odměny u dětí
Za co si děti zaslouží potrestat? Jak fungují fyzické tresty? A co dělají s dětmi psychické
tresty? Kdo koho vlastně trestá? Jak hranice nastavit a kdy je pouštět/uvolňovat?
Podpora motorického vývoje dítěte
Zásady správného handlingu, možnosti podpory vývoje dítěte, šátkování, kojenecké
masáže. Facilitační techniky u dětí s perinatální zátěží.
Mazlení dětí
Dá se dítě mazlením rozmazlit? Jaký význam má pro dítě fyzická blízkost rodičů? Dokdy
nás dítě potřebuje mít blízko? Patří dítě do naší postele? Jaké signály nám děti dávají,
abychom poznali, jak blízko jim máme být?
Vzdělávání a rozvoj zájmu dětí
Kdo je odpovědný za vzdělání dětí? Co je úkolem rodiče? Jak vybrat dítěti školku/školu? A
co když si nemůžeme vybrat? Máme zkusit domácí vzdělávání? Co to obnáší? Kolik kroužků
je pro dítě tak akorát? Podle čeho je vybrat?
Jsou televize, tablet a mobil přátelé nebo ohrožení?
Proč nás i děti televize tak láká? Co hledají děti na mobilech? Proč do nich pořád koukají?
Máme jim to zakazovat?

