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Udost?pnij

Wspólne pasje i czas wolny z dzieckiem
Narodziny dziecka nie musz? wi?za? si? z zaniechaniem dotychczasowych pasji i marze?.
Wr?cz przeciwnie! Naucz si? sp?dza? czas wolny z dzieckiem, zara? je swoim hobby i
wspólnie odkrywajcie otaczaj?cy Was ?wiat. Postaw na sport i zadbaj o kondycj?, która przy
dziecku jest bardzo wa?na. W nowej sytuacji znajd? równie? czas dla siebie i zachowaj swoj?
m?sko??.

[6]

Wysportowany tata

[6]

Praca, obowi?zki domowe, opieka nad dzieckiem – wszystko to mo?e by? przyt?aczaj?ce.
Nie zapomnij o sporcie – warto wygospodarowa? czas na aktywno?? fizyczn?. Poczujesz si?
silniejszy i zdrowszy.
Dowiedz si? wi?cej [6]

[7]

Wspólne pasje taty i dziecka

[7]

Zdarzy?o Ci si? s?ysze?, ?e narodziny dziecka oznaczaj? koniec czasu na realizowanie
swojego hobby? To nie tak! Po prostu dziel pasje ze swoim maluszkiem i spróbuj go zarazi?
Twoimi zainteresowaniami.
Dowiedz si? wi?cej [7]
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Zachowa? m?sko?? i znale?? czas dla siebie

[8]

Niezale?nie od tego, jak dobrze odnajdujesz si? w swoim ojcostwie i jak bardzo chcesz
sp?dza? chwile z Waszym maluszkiem – powiniene? czasem wzi?? oddech i oderwa? si? od
obowi?zków.
Dowiedz si? wi?cej [8]

[9]

Odkrywaj ?wiat z dzieckiem – podró?e

[9]

Kochasz podró?owa?, ale obawiasz si?, jak b?d? wygl?da?y wakacje z dzieckiem?
Spokojnie, to wcale nie jest takie trudne! Musisz tylko odpowiednio przygotowa? podró?, by
by?a bezpieczna dla dziecka. Sprawd?, jak.

Dowiedz si? wi?cej [9]

[10]

Czas wolny z dzieckiem – jak go sp?dzi??

[10]

Je?li chcesz sp?dzi? z dzieckiem czas na wspania?ej zabawie, zapewnij mu atrakcje
odpowiednio dostosowane do jego wieku i zainteresowa?.
Dowiedz si? wi?cej [10]
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