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Jak zosta? supertat??
Bycie odpowiedzialnym ojcem jest cz?sto kojarzone z zabezpieczeniem materialnym rodziny.
Jednak pomy?l o tym raczej w kategoriach wzi?cia na siebie cz??ci obowi?zków zwi?zanych
z dzieckiem. Poka? partnerce i Waszemu male?stwu, ?e mog? na Ciebie liczy?. Zosta?
specjalist? do spraw k?pieli dziecka, karmienia, usypiania i zabiegów piel?gnacyjnych [1].
https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/super-tata-poradnik [2]
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Drukuj [2]
Udost?pnij
M?ode mamy s? zwykle bardzo wyczerpane swoj? now? rol?. Mo?e Ci si? wydawa?, ?e
partnerka wie od pocz?tku wszystko na temat opieki nad dzieckiem – ale to nieprawda. Tak?e
ona zwykle nie czuje si? pewnie jako mama. Pomó? jej przej?? ten trudny czas i poka?, ?e
rodzina to dzia?anie zespo?owe. We? na swoje barki cz??? obowi?zków [7], nawet je?li

pocz?tkowo wydaj? si? troch? straszne [8] – a ju? wkrótce oka?e si?, ?e opanowa?e? je do
perfekcji!

K?piel noworodka
Dlaczego utar?o si? przekonanie, ?e k?panie niemowlaka [1] to zaj?cie dla ojców? Powód
okazuje si? ca?kiem prozaiczny. Jest to po prostu jeden z obowi?zków, który tata mo?e
wype?nia? po powrocie z pracy, zmieniaj?c w ten sposób partnerk? przy opiece nad
dzieckiem. Poza tym m??czy?ni maj? zazwyczaj wi?ksze d?onie i jest im ?atwiej utrzyma?
maluszka. We? wi?c sprawy w swoje r?ce i spróbuj sprawi?, aby k?piel by?a dla dziecka
wspania?ym czasem sp?dzanym z tat? [9]!

Doce? [10] partnerk? za wysi?ek, jaki wk?ada w opiek? nad maluszkiem, i popro? j?, aby
odpocz??a po ci??kim dniu. Ty za? zadbaj o piel?gnacj? Waszego szkraba. Spróbuj
wypracowa? jakie? w?asne rytua?y, które b?d? towarzyszy? wieczornemu myciu [11] i
usypianiu maluszka. Dzi?ki temu dziecko jeszcze bardziej b?dzie kojarzy? t? czynno?? i czas
w?a?nie z Tob?. Mo?esz si? powyg?upia? i robi? ?mieszne miny, zrobi? mu relaksuj?cy
masa?, a nawet nuci? stare ballady rockowe. Przede wszystkim za? du?o mów do swojego
potomka – to bardzo wa?ne w budowaniu z nim bliskiej relacji!

Przewijanie noworodka
Przewijanie [12] dziecka to absolutna podstawa – ka?dy rodzic musi to umie?. By? mo?e

pocz?tkowo wydaje Ci si? to trudn? sztuk?, ale zobaczysz, ?e ju? nied?ugo b?dziesz
wykonywa? t? czynno?? niemal mechanicznie. Wa?ne jest tylko to, aby? zadba? o
bezpieczn? przestrze? i o to, aby wszystkie niezb?dne akcesoria mie? w zasi?gu r?ki.
Przewijanie mo?e te? stanowi? doskona?? okazj? do nawi?zania fizycznego kontaktu z
dzieckiem. Czu?y dotyk jest niezwykle istotny dla jego rozwoju, dzia?a te? relaksuj?co – a to
szczególnie wa?ne przy wieczornych rytua?ach. A je?li maluszek cierpi na ból brzuszka,
odpowiednio wykonany masa? [13] b?dzie mia? w?a?ciwo?ci przeciwbólowe i pozwoli dziecku
spokojnie zasn??.

Karmienie noworodka
Wasze dziecko jest karmione piersi? [14], wi?c czujesz, ?e w tej kwestii nie mo?esz pomóc?
Nic bardziej mylnego! Je?li mama odci?ga pokarm [15] – np. dlatego, ?e musi gdzie? wyj?? –
podczas jej nieobecno?ci Ty mo?esz poda? maluszkowi mleko w butelce. Dzi?ki temu
b?dziesz móg? uczestniczy? w ?ywieniu dziecka i tak?e w ten sposób odci??y? partnerk?.
Umo?liwi jej to spokojne wyj?cie z domu, aby zregenerowa? si?y – bez konieczno?ci
martwienia si? o to, ?e pod jej nieobecno?? dziecko zrobi si? g?odne. Poza tym zawsze lepiej
by? przygotowanym na sytuacje awaryjne – gdyby takie si? zdarzy?y, lepiej, aby? nie szuka?
nerwowo informacji, jak nakarmi? dziecko [16].
Je?li w nocy maluszek si? obudzi i b?dzie g?odny, czasem to Ty wsta? i pójd? po dziecko,
aby poda? je przem?czonej obowi?zkami partnerce. Gdy sko?czy karmi? male?stwo,
delikatnie od?ó? je z powrotem do ?ó?eczka. Dzi?ki temu mama nie b?dzie musia?a za
ka?dym razem wstawa? do dziecka. Oczywi?cie ka?de z Was potrzebuje snu, ale gdy macie
w domu maluszka, powinni?cie si? pogodzi? z tym, ?e noce b?d? czasem nieco niespokojne.
Dzielcie si? wi?c obowi?zkiem wstawania do dziecka, aby?cie przeszli ten trudny czas,
wspieraj?c si? nawzajem.

Je?li maluszek karmiony jest butelk? [17], mo?esz w??czy? karmienie do swoich wieczornych
rytua?ów z dzieckiem. Po pierwsze, do?o?ysz wtedy kolejny element do wspólnego czasu z
maluszkiem i nawi??esz z nim jeszcze g??bsz? wi??. Po drugie, najedzone dziecko ?pi
spokojniej – to b?dzie Twoja zas?uga! Po trzecie za? – nie ma co ukrywa?: patrzenie na to,
jak maluszek le?y w Twoich obj?ciach i je ze smakiem, bywa po prostu urocze. Nawet dla
prawdziwych twardzieli!

Twoje wieczorne rytua?y z maluszkiem:
wyk?p dziecko
nakremuj i wymasuj jego cia?ko
ubierz w ?pioszki czy body do spania
podaj dziecko mamie do nakarmienia piersi? lub nakarm mlekiem z butelki
po?ó? maluszka do ?ó?eczka
poczytaj dziecku do snu
upewnij si?, czy maluszek ju? ?pi, daj mu buziaka w czó?ko i sprawd?, czy jest dobrze
przykryty
A na samym pocz?tku nie zapomnij zrobi? partnerce kubka herbaty i wys?a? j? na
odpoczynek!
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