Videoškolička mladým rodičům 1 - pracovní list

KOJENCI
- co potřebují od křesťanských rodičů?
„Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je mzda.
Jako šípy v ruce hrdiny jsou synové zrození v mládí.
(Ž 127,3-4 ČSP)
Narůstající propojení nervových buněk
První měsíce lidského života jsou nesmírně důležité. Roli zde hraje především rychlý vývoj dětského mozku.
V této době intenzivního propojování nervových buněk je dítě mimořádně citlivé na smyslové vjemy: pozitivní,
které mu dávají pocit bezpečí, a negativní, které u něj vyvolávají strach a nejistotu. Tyto dojmy se ukládají do duše
na celý život a mohou spoluurčovat pozdější duševní a duchovní reakce.

a) _________________________________

b) _________________________________

Zde se nastavují výhybky
pro budoucnost
ve všech oblastech!

c) _________________________________

Pozitivní vjemy:
dítě má být nakrmeno, když je hladové;
mělo by se držet v čistotě, suchu a teple.
Maličké potřebuje, aby je někdo pochoval, mazlil se s ním.
Aby mohlo slyšet uklidňující lidský hlas a vidět láskyplný úsměv.
Jeho svět by měl oplývat bezpečím, láskou a teplem!

osti,
„Požehnání z minul
sti.“
živí víru v budoucno
(J. Kratka)

Pro dobrý duchovní vývoj dítěte je třeba vytvořit základ,
tj. obklopit dítě láskou, souladem
a pozorností a jeho malý svět zcela přirozeným způsobem provázat s Bohem!
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A: ____________________________________
Zpívejme dětem, na známé dětské melodie zpívejme vyznání „Bůh tě má rád“. Využijme
krásných křesťanských ukolébavek – z jejich tónů dítě „nasává“ slastiplné doušky
maminčiny něhy a lásky.
Brzy začne děťátko vnímat legraci – zpívejme mu veselé dětské písničky o Pánu Ježíši ty nejjednodušší.

Čerpat můžete
např. z nabídky Tim-dva-dva

B: ____________________________________
Ohledně budoucnosti dítěte i rodinného uspořádání máme často mnoho otázek. V těchto nejistotách máme
obrovskou výsadu, ale zároveň i odpovědnost, a tou je přímluva. Nebuďme jen modlitebnice „naléhavých
případů“, pojďme dál do budoucnosti a přímluvnou modlitbou vyrovnávejme cesty svých dětí za oblasti, které
mají před sebou: spasení a duchovní růst, škola, přátelé, životní partner, životní poslání…
Zřejmě bude třeba najít nový (možná i skromnější) modlitební řád, je však důležité vidět
v modlitbách důležitost a prioritu pro budoucí duchovní vedení v rodině.

C: ____________________________________
Ačkoliv zatím není reálné spojit život tak malinkého dítěte s biblickým poselstvím, Bible je příliš
cenná než abychom ji odložili. Zkusme v Bibli hledat, jak se na děti dívá samotný Bůh. Vypište si
základní verše a vyznávejte je nad životem vašeho dítěte a vaší rodinou. Boží slovo je mocné.

D: ____________________________________
Pro vštípení pocitu jistoty a bezpečí v rodině můžeme v děťátku už od prvních týdnů
svého života zasévat vědomí „sem patřím, tady se nemusím bát“. K tomu je ideálním
nástrojem hra. Hra obsahuje vždy určitý vnitřní řád, a potřeba řádu je dítěti blízká.
Doporučujeme říkankové hry, které umožňují něžný tělesný kontakt, rozvíjí smysl pro
humor a umocňují vědomí důležitosti.
Kde čerpat: Hrátky s batolátky nebo Hry pro maminky s dětmi z nakladatelství Portál.

K zamyšlení:
Jaké máte cíle pro své dítě?
Co pro jejich naplnění nyní můžete udělat?

Pro hlubší studium tématu doporučujeme korespondenční kurz
„Kojenci a batolata“: www.timdvadva.cz
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