
Tehotenstvo, pôrod a obdobie krátko po pôrode je mimoriadne dô-

ležitým obdobím, ktoré má vplyv na celý nasledujúci život dieťaťa, či 

si to uvedomujeme alebo nie. Pomáhať dieťaťu pri vstupe do života 

je úlohou mnohých odborníkov z oblasti medicíny, ale aj dúl, porad-

kýň v dojčení a ďalších lektoriek. Mamy v sieti materských centier si 
uvedomujú, aký dôležitý je pre zdravý vývoj dieťaťa samotný štart 
– jeho vstup do života.  Obrovskú úlohu však môžu zohrať aj  skú-

senosti, poznatky a zručnosti mamičiek z materských centier, ktoré 

zdieľajú prežité skúsenosti, pomáhajú si navzájom a môžu tak vý-

znamne pomôcť iným mamičkám aj ich bábätkám.

Kurz masáže bábätiek 
Vedomosť o základných potrebách bábätka, jeho ob-

medzeniach a vrodených refl exoch, či ako si poradiť 

so základnými zdravotnými problémami bábätka, 

dáva rodičovi kompetenciu, a tým pocit vnútornej is-

toty a pokoja, že sa vie o svoje dieťatko postarať. Ako 

si poradiť s refl uxom? Ako na kolikové bruško? Ako 

sa vyznať v jeho náladách?... Všetko sa môžete nau-

čiť popri najstaršej, najprirodzenejšej a životodarnej 

technike, ktorou je tradičná dojčenská masáž, používaná dodnes vo 

všetkých prírodných kultúrach sveta. Dokážete posilniť väzbu medzi 

rodičom a dieťaťom, naučíte sa ako zmierniť a odstrániť bolesti bruška, 

ako masáž zlepšuje zaspávanie, ako masážou pomôcť pri prerezávaní 

zúbkov, zvýšiť obranyschopnosť dieťaťa, prečo masáž bábätka pomá-

ha predchádzať popôrodnej depresii... a ešte oveľa viac. 

Janka Lukáčová, RC Ráčik Bratislava, členka Slovenskej asociácie masáže dojčiat 

IAIA Slovensko www.masazedojciat.sk

Hravo, zdravo a zodpovedne 
Rok 2012 bol pre Materské centrum Obláčik z Lamača plný nových 

a zaujímavých aktivít. Osvedčeným aktivitám sme zostali verní, a keď 

prišli nové mamičky s originálnymi nápadmi, rady sme ich privíta-

li a pomohli zrealizovať. Osvedčili sa nám najmä kurzy pre rodičov, 

znakovania pre počujúce bábätká s programom Baby Signs, semináre 

o obohacujúcej výžive...  V januári sa začnú kurzy „Rozvoj EQ“ sa rodi-

čia dozvedia, ako podporiť rozvoj emočnej inteligencie u svojich detí do 

3 rokov. Ďalším zaujímavým kurzom, ktorý práve pripravujeme, nesie 

názov Hurá na nočník! Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú. 

Dobrovoľníčky z MC Obláčik Bratislava-Lamač, www.oblacik.sk 

Pozvánka na 1. lektorské školenie 

programov Go Kids! v SR.

Dňa: 20.-22. apríla 2013 v Bratislave

 Baby Signs® – znaková reč pre počujúce batoľatá

 Rozvoj emočnej inteligencie detí - cesta ku spokojnosti a úspechu

 Rozvíjam sa – rozvoj pohybových a kognitívnych schopností u detí 0-3 roky

Každý účastník, ktorý úspešne zloží lektorské skúšky, získa certifi kát, ktorý 

ho oprávňuje viesť semináre pre rodičov, kurzy pre deti a predávať podporné 

produkty programov Go Kids!. 

Ďalšie možnosti vzdelávania:
 Go Kids! English – angličtina s programom Baby Signs pre deti 0 – 3 roky

 Go Kids! English – angličtina inšpirovaná princípmi montessori pedagogiky 

pre deti 3-6 rokov

Lektori: Ing. Michaela Tilton, MBA a Mgr. Elena Černá

www.gokids.cz , www.babysigns.sk

CENTRÁČIK 

Materské centrá 
pomáhajú rásť deťom i rodičom

Každý rok sa narodí približne 50 000 detí. To znamená, že 150 000 mamičiek má dieťa 

vo veku 0 – 3 roky. V materských centrách mamy prežívajú časť materstva a starostlivosti 

o deti zmysluplne. Intenzívne sa venujú dieťatku, ale rozvíjajú aj vlastnú osobnosť. 

PRIPRAVILA: 

PhDr. Soňa Holíková
Únia materských centier

 

www.dobrenapady.info 
Počas materskej dovolenky som začala publikovať na rôznych rodin-

ných portáloch rady rodičom, ako zabaviť dieťa nejakou činnosťou 

doma alebo vonku, a vysvetľovala som im, čo tou, či onou činnosťou 

rozvíjajú. Obľúbenými sa stali aj moje recepty na varenie. Rozhodu-

júce bolo stretnutie s kamarátkou zo základnej školy. Ponúkla, aby 

sme urobili vlastný web. Taký pomocník rodičom − proste bez kle-

biet − venovaný pre deti a ich rodičov. Slovo dalo slovo a vzniklo: 

www.dobrenapady.info.

Začali sme len takými jednoduchými radami pre deti, napr. ako 

ušiť masky na karneval, či aké sú trendy v obliekaní bábik. Obe 

máme dve deti, preto vznikli na našej webke aj sekcie zo slo-

venčiny a cvičenie grafomotoriky či pracovné listy pre predško-

lákov s ozaj netradičnými omaľovánkami. Sme aj gazdinkami, 

a tak vznikla i sekcia „Pre domácnosť“, kde si nájdete tipy na 

varenie, šitie, výučbu háčkovania a pletenia či varenia čerstvého 

syra a pravého kváskového chleba ako od prastarej mamy, ale už 

v moderných formách na pečenie. Na prezeranie asi 50 % obsahu 

sa musíte bezplatne zaregistrovať a vyplniť tak čosi viac o sebe. 

Žiaľ, po troch rokoch od vzniku stránky sme museli prikročiť k ta-

kémuto riešeniu, nakoľko nám zo stránky preberali veľa materiálov 

iné weby alebo dokonca fi rmy a bez nášho súhlasu ich používali aj na 

svoju vlastnú propagáciu.

Silvia Bodecká, RC Macko Bratislava
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