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Opieka i piel?gnacja noworodka
Ojcostwo wcale nie musi by? straszne, wystarczy odpowiednio si? do niego przygotowa?. Od
pierwszych chwil z dzieckiem pomagaj mamie maluszka w codziennej opiece nad Waszym
najwi?kszym skarbem. Zadbaj o zdrowie i bezpiecze?stwo swojego dziecka. Sprawd?, jak
przewija? i przebiera? noworodka oraz dowiedz si?, kiedy warto zaplanowa? Wasz pierwszy
rodzinny spacer.

[6]

Ojcostwo nie takie straszne

[6]

Gdy na ?wiecie pojawia si? dziecko, ka?dy m??czyzna ma prawo poczu? si? niepewnie.
Pami?taj jednak, ?e ojcostwa – tak jak macierzy?stwa – mo?na i trzeba si? po prostu
stopniowo nauczy?.
Dowiedz si? wi?cej [6]

[7]

Jak zosta? supertat??

[7]

Bycie ojcem to nie tylko zabezpieczenie materialne rodziny. To te? opieka nad dzieckiem.
Zosta? specjalist? do spraw k?pieli dziecka, karmienia, usypiania i zabiegów piel?gnacyjnych.
Dowiedz si? wi?cej [7]

[8]

Dziecko pod opiek? taty – gar?? porad

[8]

Zostajesz sam z dzieckiem, przejmujesz obowi?zki opieki nad maluszkiem? Skorzystaj z kilku
porad i spraw, by by? to niezapomniany czas zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego dziecka.
Dowiedz si? wi?cej [8]

[9]

Jak przewin?? niemowlaka – podstawy

[9]

Pieluch? u niemowlaka zmienia si? tak cz?sto, ?e ju? wkrótce staniesz si? mistrzem.
Pocz?tkowo czynno?? ta mo?e budzi? niepewno??. Sprawd?, co musisz przygotowa? i jak
przyst?pi? do dzia?ania!
Dowiedz si? wi?cej [9]

[10]

Tato, zadbaj o zdrowie i bezpiecze?stwo dziecka!

[10]

Jeste? g?ow? rodziny – musisz nauczy? si? reagowa? w sytuacjach kryzysowych, a najlepiej
im przeciwdzia?a?. Dzi?ki ?wiadomo?ci w tym temacie b?dziesz prawdziwym oparciem dla
swoich najbli?szych.
Dowiedz si? wi?cej [10]

[11]

Spacer z dzieckiem

[11]

Pierwszy spacer z noworodkiem to du?e wydarzenie. Z czasem jednak oswoisz temat.
Wa?ne, by do takiego spaceru odpowiednio si? przygotowa? – tak, aby nic Ci? nie
zaskoczy?o!
Dowiedz si? wi?cej [11]

[12]

Trudna sztuka ubierania niemowlaka

[12]

?wie?o upieczeni rodzice cz?sto stresuj? si? tym, jak ubiera? noworodka, aby nie dopu?ci?
do jego przegrzania czy przezi?bienia. Sprawd?, jak ubiera? dziecko z g?ow?!
Dowiedz si? wi?cej [12]

[13]

Piel?gnacja noworodka po porodzie – ch?opca i
dziewczynki
[13]

Pocz?tkowo k?piel noworodka wydaje si? du?ym wyzwaniem. Jednak nie ma potrzeby si?
zamartwia?. We? sprawy w swoje r?ce i zatroszcz si? o w?a?ciw? piel?gnacj? noworodka – a
pocz?tkowe obawy szybko ust?pi? miejsca poczuciu, ?e jeste? specjalist? w tej dziedzinie.
Dowiedz si? wi?cej [13]
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