
CENTRÁČIK 
PRIPRAVILA

 PhDr. Soňa Holíková, Únia materských centier

Ako prežiť 
dospievanie svojich detí

V Materskom centre Včielka v Považskej Bystrici sa stretli rodičia 
nielen tých trošku starších detí, aby si mohli vypočuť niekoľko 
zaujímavých názorov na tému dospievanie. Opäť k nám zavítala 
odborníčka z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Považskej Bystrici Mgr. Janka Karasová.
Svoje zaujímavé rozprávanie sústredila do niekoľkých okruhov – Láska  
rodiča a dieťaťa, Dôslednosť vo výchove, Práca a povinnosti detí, Čas pre 
deti a s deťmi, Pravidlá a Komunikácia. Počas celej prednášky viackrát 
zdôraznila, aké je potrebné deťom hovoriť, že ich máme radi, že sa tešíme 
z ich radostí, výhier, a chceme im pomáhať aj pri prehrách a nezhodách v ich 
okolí. Našou povinnosťou je deti pripraviť na život tak, aby ovládali mnohé 
pravidlá vzájomného fungovania v rodine a aby sa podľa nich správali aj voči 
iným ľuďom. Dieťa sa musí už od mala naučiť, že nedostane všetko, čo chce. 
Tým, že deťom dávame všetko, obetujeme im všetok svoj čas a energiu bez 
ohľadu na seba a svoje zdravie, vlastne im často škodíme. V puberte je naj-
väčším rizikom, keď rodičia nemajú na deti čas – vtedy si hľadajú potrebné 
porozumenie u svojich kamarátov alebo na ulici. Deťom by sme mali v mno-
hých veciach dôverovať, ale aj často – možno v miernej forme preverovať, či 
nás neklamú, či nezakrývajú rôzne nástrahy a nezačínajú sa nám „strácať“, 
napr. v drogách, nežiaducich partiách a pod. Deti si v období puberty hľa-
dajú svoju identitu – Kto vlastne som? Jednou zo zásad je aj pravidlo, aby 
sme sa k nim správali ako k dospelým, volať ich k dôležitým rozhodnutiam, 
robiť s nimi dohody a kompromisy, ktoré však navrhujeme my sami – nie 
deti. Dôležitá je tiež jednotnosť vo výchove oboch rodičov, aby deti mali od 
oboch rovnaké pravidlá. Navzájom sme si radili, ako daný problém riešiť, aké 
stanoviská zaujať, aby sme deti napr. neurazili, ale pomohli im prekonať toto 
ťažké obdobie. Podelili sme sa tiež o veselé aj vážne zážitky. 

 Monika Turányiová, MC Včielka

Predstavujeme  
Materské centrum Blšky  

vo Veľkom Záluží 
Naše centrum oslávilo tento rok 11. narodeniny a nás veľmi teší, 
že sa naša mamičkovská rodina neustále rozrastá. Centru sme 
dopriali aj narodeninový darček – nový koberec, ktorý máme 
vďaka nadácii Pomoc jeden druhému a dotácii z obce. 
Od septembra sa rozbehli už tradičné a predsa stále nové kurzy hudobnej 
školy pre najmenších. Okrem toho sa nám podarilo otvoriť aj nový kurz 
angličtiny pre detičky vo veku 2 až 5 rokov. Po prázdninách sa stretávame 
na Montessori dielničkách nielen pre menšie detičky, ale aj pre škôlkarov 
v priestoroch nášho MC. Deti tu majú jedinečnú možnosť sa nenásilným 
spôsobom naučiť pracovať v kolektíve iných detí, a tým sa učiť vzájomnej 
ohľaduplnosti, zdvorilému správaniu, poriadkumilovnosti. Okrem toho sú 
detičky zapojené do mnohých aktivít, ktoré prehlbujú ich motoriku, vne-
my, sústredenosť a v neposlednom rade poznanie. Ďalšou novinkou sú 
tvorivé dielničky (každý pondelok dopoludnia), kde si detičky môžu pre-
cvičiť svoje zručnosti v kreslení, lepení, strihaní, modelovaní, atď. použitím 
rôznych materiálov. Mamičky tu tak môžu nájsť plno inšpirácií pre domáce 
aktivity so svojimi deťmi. Všetky informácie nájdete na blsky.webnode.sk.

MC Budatko Bratislava 
PROGRAM NA DECEMBER 2014
l 3.12.  Stretnutie s dulou – príprava na dojčenie o 17,00
l 10.12.  Seminár s detskou psychologičkou o 17,00
l 18.12.  Divadielko – Ako sa Kikilienka chystala na Vianoce o 17,00
V Budatku máme nielen cvičenia pre tehuľky, ale aj podpornú skupinu 
dojčiacich matiek. Podrobnejší program na www.budatko.sk.

Ďakujeme vám, 
že ste s nami!

Únia materských centier je občianske združenie, ktoré 
nie je dotované žiadnou štátnou inštitúciou. Na svoju 
činnosť sa snažíme nájsť prostriedky rovnako ako iní 
a uchádzame sa o granty, vaše 2 % z daní, dary. Radi by 
sme sa vám poďakovali za pomoc nielen s financiami, 
ale aj za šírenie informácií a nášho dobrého mena. 
Ďakujeme za dobrovoľnícku prácu tých „tradičných“ 
žien, ktoré vždy stretnete na bratislavských podujatiach  
Míľa pre mamu alebo Medzinárodnom dni materských 
centier, rovnako ďakujeme aj študentom a mladým 
ľuďom, ktorí sa k nám pridávajú.

Tešíme sa na vás a do nového roku želáme  
veľa zdravia a úspechov!
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