
Kva|itně strávený cas s dětmi
je důležity
Moderní Život každého jedince je plný termínů, takže máme málo ěasu na všechno. Pro
rodiČe je velmi snadné mít život ptný práce, kterou chtěií dokončit, a poté se jen stěží
uháněií do obchodu, aby vŮbec stihli nakouplt. Kolikrát toho na sebe nabalíme tolik,
Že se nám nepodaří s dětmi trávit kvalitní čas, neužíváme sijejich společnosti a
nevídíme, jak rostou. Jak tomuto předejít a co je pro ně opravdu důležité?

Dětství je nedílnou součástí našeho života, je araire a netrvá věčně. Pro rodiče je tedy
veImi dŮleŽité, aby trávili čas společně se svými ratolestmi. Ne vždy je to tak
jednoduché. Pokud se ptáte, proč je to vlastně tak důležité, odpověď je jednoduchá.
Pokud budou rodiČe trávit čas se svými dětmi, vytvoří se mezi nimizv!áštní pouto,
k!9ré obohacuje jejich životy a zŮstane s nimi až do konce jejich života. Děti rostou
přÍliŠ rychle a jejich mládí se nevrátí, proto by každý rodič mět znát několik
jednoduchých zpŮsobŮ, jak s dětmi navázatdobný vztah a jaký čas s nimi trávený, je
opravdu dů!ežitý.

Je čas iít spát

Toto je první a základní krok, jak navázat dobrý kontakt se svými dětmi. Rodiče toho
přes den nadělají tolik, že vlastně kolikrát vůbec nestíhají a přictrází tak o dětství
svých drahocenných dětí. KaŽdý rodlč by měl se svým dítětem strávit vlastní ěas a
Poznat je. Pokud si i vy najdete chvilky, které se pro vás stanou denní rutinou, uděláte
Pr9 ně to nejlepŠÍ. Nepotřebujete k tomu mnoho úsilí. Například stačí, když navštívíte
Pokoj svého syna nebo dcery po večeři, budete s nimi miuvit o tom, co v-ten den
zaŽilY,,Podělíte se s nimi o malé radosti a trápení, ěije jen uložíte ke spánku. Takto
jednoduŠe zŮstanete ve vzpomínkách svých dětí, rtěré je budou provázet celý život.

sdíleite s nimi ieiich činnosti

l Přesto, Že se vám zdá, Že dnes nemáte vůbec žádný čas, pro dětije důIežité, aby
měly pocit lásky a bezpečí. V nejtepším případě uděiáte, pokud s aětml budete sáilet
takové Člnnosti, které je baví. At' jde například o sport, kreslení, nebo nacvičování na
Školní besídku. MŮŽete je vzít ven na procházku , do Zoo, nebo je můžete požádat, aby
vált Pomohly s vaŠÍ vlastní prací, jako je třeba zahradničeni. Děti pocítí, že s nimí
sdílíte jeiich Životy a více vám porozumějí. Postupem času se mezi vámi vytvoří vetmi
silné pouto.

spo|ečně si hraite

Děti milujÍ, kdyŽse jejich rodiče zapolido jakékoliv jejich hry. lpřesto,ževíte, že jste
oPravdu unavenÍ, pokuste se vynaložit veškeré úsiti, ábyste-si Š nimi mohli hrát. Ďěti
budou nadŠené a vám to dá možnost naučit se hrát fér. Pro dětije to mnohem
zábavnějŠÍ, Pokud neznáte hru, kterou hrají. Rády se ujímají vedóní a mají radost z
toho, že vás mohou naučit něco nového.



Nasloucheite iim

roliČ_e jsou si Často velmi dobře vědomi své rod!ěovské rote průvodce a instruktora.
Stej.ně tak jako je dŮIežité sdílet své učení, moudroit áztusenosti, ttáré jste běhemsvého života získali, je stejně tak důležité naslouchát áitctl. Nastouchat s táskou a
Porozuměním. Pokud dítě nemá v rodičích oporu a nemá se komu svěřit, může pozaěiludělat nějaké ŠPatné_ rozhodnutí, nebo Oýt néjarým ip,nsooem na pochybách. chápat
gvé d§tiie oPravdu dŮležitá věc. Bud'te §ozitivní, t.pdiiui a milující. vásó ártc se vám zatoto úsilí bude odměňovat po celý život.


