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Œpiochy w kolorze niebieskim!
• Przygotowanie rodziców i otoczenia na pojawienie siê dziecka
• Najlepsze zabawki, ubranka i po¿ywienie dla Twojego synka
• Kszta³towanie odpowiednich zachowañ u noworodka
• W³aœciwa pielêgnacja i opieka zdrowotna
• Wzajemne poznawanie siê rodziców i niemowlêcia
• Rozwój spo³eczny, poznawczy i emocjonalny ma³ego ch³opca

Ma³y urwis nadchodzi!
Posiadanie syna jest ambicj¹ prawie ka¿dego mê¿czyzny (obok wybudowania domu 
i posadzenia drzewa) oraz wiêkszoœci ciê¿arnych kobiet. Podobno ch³opiec w ³onie 
matki dodaje jej urody, a po porodzie stanowi dla niej idealne dope³nienie. Nic wiêc 
dziwnego, ¿e chcecie Waszemu wyczekiwanemu potomkowi zapewniæ jak najlepsze 
warunki, sposoby pielêgnacji i szanse na prawid³owy rozwój.

Ch³opaki nie p³acz¹... Zapewne wiesz ju¿, ¿e to twierdzenie nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistoœci¹. Twój maluch jest bardzo wra¿liwy, czasem nawet bardziej ni¿ 
dziewczynki w jego wieku. Jest te¿ niezwykle energiczny, trochê niegrzeczny 
i wyj¹tkowo rozkoszny. Chcesz jak najszybciej zrozumieæ jego sposób porozumiewania 
siê? Pragniesz wiedzieæ wszystko na temat jego wychowywania? Skorzystaj 
z najlepszego wsparcia – nieocenionego Ÿród³a wiedzy i porad przeznaczonych 
specjalnie dla rodziców ma³ych ³obuziaków (od chwili urodzenia do ukoñczenia 
osiemnastu miesiêcy).

Praktyczne porady, bezcenne wskazówki i dawka zdrowego rozs¹dku:

• wybieranie imienia dla syna;
• specyfika pielêgnacji ze wzglêdu na p³eæ Twojego dziecka;
• higiena i najczêstsze pytania zwi¹zane ze zdrowiem;
• karmienie piersi¹ i butelk¹;
• sen, p³acz i inne codzienne wyzwania;
• najlepsze zabawki oraz metody nauki;
• bezpieczeñstwo Twojej pociechy w Waszym domu;
• dyscyplina i wyznaczanie granic;
• wzmacnianie poczucia w³asnego „ja” dziecka i dbanie o jego relacje 
    z otoczeniem.

   

http://septem.pl/view354U~synus
http://www.septem.pl/view354U~synus
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Rozdzia� 1

To ch�opak!

o ch�opak — gratulacje! Dzi�ki osi�gni�ciom wspó�-
czesnej medycyny mo�esz dowiedzie	 si�, jakiej p�ci
b�dzie Twoje dziecko, jeszcze przed jego narodzinami.

Jak cudownie jest poznawa	 swojego synka, czu	 jego silne kop-
niaki albo mówi	 do niego po imieniu, jeszcze zanim si� formal-
nie poznacie. A mo�e czytasz t� ksi��k� ju� po tym, jak wzi��a�
syna na r�ce, uca�owa�a� go w czo�o i zacz��a� w panice zastanawia	
si�: „I co teraz?”. Bez wzgl�du na to, czy Twój syn si� urodzi�,
czy jeszcze nie, ta ksi��ka poprowadzi Ci� we w�a�ciwym kierunku.

W tym rozdziale dowiesz si�, co musisz przygotowa	 na przy-
jazd Twojego synka do domu ze szpitala. Za chwil� porozmawia-
my o tym, jak wybra	 lekarza pediatr� i jak przygotowa	 pokój
dzieci�cy. Najpierw jednak powiemy sobie o jednej z najwa�-
niejszych (ale jednocze�nie najbardziej przyjemnych) decyzji,
jakie b�dziecie musieli podj�	 jako rodzice — o wyborze imienia
dla swojej pociechy.

T
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Wybieranie imienia dla syna

Ja da�am moim ch�opcom tradycyjne imiona: Matthew (Mateusz)
i Joseph (Józef). Oczywi�cie w wyborze imienia dla Twojego dziecka
nic Ci� nie ogranicza1. Dick Gregory, komik i przodownik walki
o prawa obywatelskie, da� swoim bli�ni�tom na drugie imi� Inte oraz
Gration2. George Foreman nazwa� wszystkich swoich czterech synów
George. A Michael Jackson da� swoim dwóm ch�opcom na imi� Prince
Michael I oraz Prince Michael II.

Wybranie odpowiedniego imienia dla dziecka mo�e by	 trudnym
zadaniem, ale powinna� si� cieszy	, �e w ogóle masz taki wybór.
Kiedy� ludzie nie mieli takiego dylematu — w Europie Zachodniej
praktyka nadawania imion dzieciom ma zaledwie trzysta lat. Wcze�niej
obowi�zywa� do�	 sztywny kanon, który nakazywa� nadawa	 pierwo-
rodnemu synowi imi� po ojcu jego ojca, drugiemu synowi po ojcu jego
matki, trzeciemu po samym ojcu, a kolejnym po jego wujkach. Ka�dy
dostawa� imi� po jakim� cz�onku rodziny. Zasada przekazywania
imion z pokolenia na pokolenie nie dawa�a rodzicom zbyt du�ych
mo�liwo�ci wyboru.

Dlatego, je�li chcesz da	 swojemu synowi imi� po jego ojcu lub
dziadku (tak, jak zrobi�am ja), znajdziesz si� w dobrym towarzystwie,
a Twój wybór b�dzie oparty na solidnym, historycznym gruncie. Mi-
mo, i� ta zasada ju� nie obowi�zuje, w Stanach Zjednoczonych ch�opcy
dostaj� imiona po krewnych du�o cz��ciej ni� dziewczynki (cho	 ta

                                                          
1 W Stanach Zjednoczonych nie ma �adnych ogranicze� odno�nie tego, jakie

imiona mo�na nadawa	 dzieciom. Mog� to by	 nazwy miast, stanów, ro�lin,
owoców, dni tygodnia itd., a tak�e s�owa, które nie istniej� w �adnym s�owniku.
W Polsce jest inaczej. Nie istnieje wprawdzie �aden rz�dowy wykaz imion, ale
kierownik Urz�du Stanu Cywilnego mo�e odmówi	 przyj�cia o�wiadczenia
o wyborze dla dziecka wi�cej ni� dwóch imion, imienia o�mieszaj�cego, nie-
przyzwoitego, w formie zdrobnia�ej oraz imienia niepozwalaj�cego odró�ni	
p�ci dziecka. Decyzja o odmowie ma charakter uznaniowy — przyp. t�um.

2 „Imiona” te po po��czeniu daj� s�owo „integration”, czyli integracja
— przyp. t�um.
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tradycja powoli si� zmienia). Do najpopularniejszych polskich wie-
lopokoleniowych imion nale��: Wojciech, Piotr, Pawe�, Jan, Tomasz,
Marek, Maciej i Krzysztof3.

Dr Cleveland Kent Evans z Ameryka�skiego Stowarzyszenia Imion
(American Name Society) twierdzi, �e popularne, tradycyjne imiona s�
cz��ciej nadawane ch�opcom ni� dziewczynkom dlatego, �e w przy-
padku m�skich imion spo�ecze�stwo nie wykorzystuje ich do rozró�-
niania osób, które je nosz�. Od m��czyzn oczekuje si�, �e sami „stwo-
rz� imi�” dla siebie. Ocenia si� ich nie po „sztucznym” imieniu, lecz
po ich osi�gni�ciach. Z drugiej strony, dziewczynkom cz�sto daje si�
niespotykane, wyszukane imiona, �eby odró�ni	 je od kole�anek, po-
niewa� nie oczekuje si� od nich, �e wyró�ni� si� swoimi osi�gni�ciami.

Wida	 jednak wyra�nie, �e wieloletnia tradycja przekazywania
imion z pokolenia na pokolenie zaczyna zanika	. Wiele rodzin wy-
biera dla nowo narodzonych dzieci imiona spoza w�asnego drzewa
genealogicznego. Doktor Evans zauwa�a, �e w latach dziewi�	dzie-
si�tych mniej ni� po�owie ch�opców nadawano imiona z grupy pi�	-
dziesi�ciu najbardziej popularnych historycznych imion.

KONKURS POPULARNO�CI

Wed�ug raportu opracowanego na podstawie dodatku do „Gazety
Wyborczej” Witajcie na �wiecie, prezentuj�cego najpopularniejsze
imiona nadawane w Warszawie w latach 2004 – 2008, najcz��ciej
nadawanymi imionami by�y:

 1. Jakub

 2. Mateusz

 3. Bartek

 4. Kacper

 5. Jan

 6. Micha�

 7. Szymon

 8. Maciej

 9. Piotr

 10. Filip

Wi�cej informacji znajdziesz na stronie:

http://gorny.edu.pl/imiona/index.php?

                                                          
3 
ród�o: www.poland.gov.pl/?document=2469 — przyp. t�um.
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Maj�c wi�ksz� swobod� w wyborze imienia dla ch�opca ni� kiedy�,
niektórzy rodzice decyduj� si� na imi� etniczne lub religijne, chc�c
w ten sposób uhonorowa	 swoich przodków. Tak zrobi� na przyk�ad
Muhammad Ali, który nazwa� swoje dzieci Maryum, Mohammed
Jr., Rasheeda, Jamila, Miya, Khalilah, Hana, Laila i Assai. Dr Evans
zauwa�y�, �e imigranci z pierwszego pokolenia cz�sto nadaj� swoim
dzieciom ameryka�sko brzmi�ce imiona, �eby w ten sposób pomóc
im dopasowa	 si� do lokalnej spo�eczno�ci. Jednak ju� w trzecim po-
koleniu imigranci ch�tnie wracaj� do swoich korzeni i daj� dzieciom
etniczne lub religijne imiona w ho�dzie swoim przodkom. T� zasad�
zaobserwowano ju� dawno temu. Na pocz�tku dziewi�tnastego wieku,
gdy irlandzcy imigranci cierpieli z powodu brutalnych prze�ladowa�
ze strony Amerykanów, nie by�o �adnych Kevinów, Patryków ani
Seanów. Dopiero dwa pokolenia pó�niej Irlandczycy zacz�li nadawa	
swoim dzieciom te klasyczne, irlandzkie imiona.

SZYBKA LISTA, KTÓRA POMO
E CI WYBRA�
IMI� DLA TWOJEGO SYNA:

Rozwa�aj�c rozmaite m�skie imiona, miej na uwadze kilka wskazó-
wek, które pomog� Ci podj�	 decyzj� o kluczowym znaczeniu dla
Ciebie i dla Twojego dziecka:

� Powiedz imi� na g�os. Czy pasuje do Twojego nazwiska?
Czy imi� z nazwiskiem wspó�brzmi� ze sob�, czy mo�e mo�na
sobie na nich po�ama	 j�zyk? Upewnij si�, �e po��czenie to nie
brzmi �miesznie (na przyk�ad Sylwester Kieliszek).

� Czy imi�, które Ci si� podoba, ��czy si� z jakim� przezwi-
skiem albo ma skrót, który Ci si� nie podoba? Je�li tak, wy-
bierz inne imi�. Gdy Twój syn pójdzie do szko�y, stracisz kon-
trol� nad tym, jak b�d� go nazywa	 inne dzieci. Aleksander mo�e
zmieni	 si� w Olka bez wzgl�du na to, czy tego chcesz, czy nie.
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DAJCIE MI CH�OPCA!

Twój ma�y ch�opiec jest dla Ciebie kim�, kogo pragnie wi�kszo�	 rodzi-
ców: synem! Ameryka�ska firma Gallup Organization prowadz�ca bada-
nia rynku od 1941 roku przeprowadza co kilka lat ankiet�, w której pyta
badanych, jak� p�e	 by woleli, gdyby mogli mie	 tylko jedno dziecko.
Odpowiedzi zawsze przewa�a�y na korzy�	 ch�opców. Ostatnie badanie
zosta�o przeprowadzone w 2003 roku na grupie 1003 doros�ych osób:

� W�ród m��czyzn 45 procent wola�o ch�opca, a 19 dziewczynk�.
29 procent nie wyrazi�o �adnej preferencji.

� W�ród kobiet 36 procent wola�o dziewczynk�, a 32 ch�opca. 26 pro-
cent nie wyrazi�o �adnej preferencji.

* Wyniki nie sumuj� si� do stu procent, poniewa� niektórzy ankie-
towani nie wyrazili �adnej opinii.

� Sprawd�, jakie inicja�y b�dzie mia�o Twoje dziecko. Ja pla-
nowa�am da	 mojemu pierworodnemu imiona Matthew Adam,
ale gdy zda�am sobie spraw�, �e jego inicja�y utworz� skrót
M.A.D.4, szybko zmieni�am zdanie.

Wybieranie lekarza dla syna

Lekarz, który opiekuje si� Twoim dzieckiem tu� po jego narodzi-
nach, niekoniecznie musi zosta	 jego pediatr�. Pami�taj, �e tu cho-
dzi o kogo�, kto b�dzie sprawowa� opiek� medyczn� nad Twoim
dzieckiem a� do uko�czenia przez nie oko�o osiemnastego roku
�ycia, dlatego musisz wybra	 t� osob� ostro�nie i z rozwag�.

JAKIE MASZ OPCJE

Oto co powinna� wzi�	 pod uwag� przy wyborze lekarza dla swojego
dziecka.
                                                          
4 W j�zyku angielskim s�owo „mad” oznacza szale�ca, wariata — przyp. t�um.
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Neonatolog. Lekarz pediatra, specjalista od dzieci najm�odszych,
czyli noworodków. Ze wzgl�du na du�� ilo�	 wcze�niejszych urodze�
oraz specyfik� leczenia najm�odszych (badania kontrolne, szczepie-
nia), medycyna wyodr�bni�a tak� dziedzin�. Nawet je�li po jakim�
czasie zdecydujesz si� na wybór lekarza rodzinnego dla swojego dziecka,
warto, �eby przez pierwszy rok zaj�� si� nim w�a�nie neonatolog.

Pediatra lub lekarz rodzinny. Pediatra to lekarz, który specjalizuje si�
w rozwoju dzieci i chorobach dzieci�cych. Lekarz rodzinny z kolei
posiada ogóln� wiedz� internistyczn�, która czyni z niego lekarza
pierwszego kontaktu dla wszystkich cz�onków rodziny. Zarówno
jeden, jak i drugi mo�e prowadzi	 Twoje dziecko. Wybieraj�c lekarza
prowadz�cego, zastanów si�, czy chcesz, �eby Twój synek by� pod
opiek� kogo�, kto specjalizuje si� w chorobach dzieci�cych, czy wolisz,
�eby by� to lekarz, który zna Ciebie i Twoj� rodzin�. Je�li Twoje dziecko
ma problemy ze zdrowiem, które wymagaj� szczególnej opieki i spe-
cjalistycznej wiedzy, wybierz pediatr�, który ma du�e do�wiadczenie
w leczeniu tych w�a�nie schorze�.

Kwestie zwi�zane z ubezpieczeniem. Je�li jeste� ubezpieczona, mo-
�esz zaw�zi	 swoje poszukiwania do lekarzy, którzy maj� podpisany
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Popro� w placówce NFZ
o ulotk� z adresami wszystkich lekarzy prowadz�cych praktyk� w Two-
im rejonie albo o namiary na stron� internetow� zawieraj�c� takie
informacje.

Oczywi�cie mo�esz zdecydowa	 si� na lekarza prywatnego, ale
pami�taj, �e b�dzie Ci� to sporo kosztowa	. W przeciwie�stwie do
zdrowego, doros�ego cz�owieka, który odwiedza lekarza rodzinnego
raz albo dwa razy do roku, ma�e dziecko choruje du�o cz��ciej, a po-
nadto musi odbywa	 rutynowe badania kontrolne. Za ka�d� wizyt�
trzeba s�ono zap�aci	, wi�c rozwa�, czy sta	 Ci� na takie rozwi�zanie.
Zanim zapiszesz si� do lekarza prywatnego, dowiedz si�, ile kosztuje
u niego badanie kontrolne, przyj�cie w nag�ym przypadku oraz opieka
szpitalna. Dopiero na tej podstawie podejmij decyzj�.
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Lokalizacja. Najlepiej jest wybra	 lekarza, który ma gabinet blisko
Twojego domu. Dzieci cz�sto wymagaj� szybkiej interwencji medycz-
nej w takich sytuacjach, jak wysoka gor�czka czy g��boka rana. D�ugie
wycieczki do lekarza przyjmuj�cego na drugim ko�cu miasta szybko
Ci� wyko�cz�.

M��czyzna czy kobieta. Dla niemowl�cia p�e	 lekarza jest ca�kowicie
oboj�tna. Jednak z wiekiem ta kwestia mo�e okaza	 si� problemem.
Kiedy moi synowie byli mali i chorowali albo cierpieli na jakie� bóle,
woleli chodzi	 do lekarki — i byli przy niej zdecydowanie spokojniejsi.
Jednak gdy weszli w okres dojrzewania, zacz�li si� przed ni� kr�powa	
i woleli, �eby bada� ich m��czyzna. By	 mo�e najlepszym rozwi�za-
niem jest wybranie przychodni, która pozwala na takie rozwi�zanie, �e
ma�y ch�opiec chodzi do lekarki, a gdy zacznie dorasta	, mo�na go
przepisa	 do lekarza w ramach tej samej przychodni.

ZNAJD KOGO� Z POLECENIA

Kiedy ju� okre�lisz swoje preferencje, popytaj w�ród rodziny i znajo-
mych, czy mogliby Ci kogo� poleci	. Lekarz mo�e robi	 du�e wra�e-
nie tytu�ami przed nazwiskiem lub wysok� pozycj� w spo�eczno�ci
lekarskiej, ale prawda jest taka, �e tylko jego pacjenci wiedz�, czy jest
skuteczny i czy zna si� na chorobach dzieci�cych.

Najpierw mo�esz poprosi	 o opini� po�o�n� (zapytaj, kto opie-
kowa� si� jej dzie	mi). Porozmawiaj równie� z rodzin� i przyjació�mi,
którzy maj� ju� za sob� wybór lekarza dzieci�cego. Zadaj im nast�pu-
j�ce pytania:

� Czy Wasz lekarz z ch�ci� odpowiada na pytania?

� Czy cierpliwie wys�uchuje Waszych obaw i po�wi�ca wystarcza-
j�co du�o czasu na omówienie ka�dego problemu?

� Czy pracownicy przychodni s� uprzejmi i pomocni?

� Jak d�ugo czeka si� w poczekalni? (To jest bardzo wa�ne zw�asz-
cza w sytuacjach, gdy dziecko jest chore i zniecierpliwione).
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� Czy w poczekalni znajduje si� wydzielone miejsce dla chorych
dzieci5?

� Jak szybko Wasz lekarz odpowiada na telefony?

� Czy Wasze dziecko go lubi?

W oparciu o te wszystkie informacje stwórz list� najlepszych le-
karzy w Twojej okolicy i umów si� na spotkanie.

ROZMOWA Z POTENCJALNYM LEKARZEM
TWOJEGO DZIECKA

W gabinecie lekarskim ka�dy dzie� to wy�cig z czasem, dlatego wpad-
ni�cie z niezapowiedzian� wizyt� nigdy nie jest dobrym pomys�em.
Je�li umówisz si� na spotkanie z wyprzedzeniem, wi�kszo�	 lekarzy
ch�tnie opowie Ci o swojej praktyce. Zadzwo� do gabinetów wy-
branych przez Ciebie lekarzy, powiedz, �e rozwa�asz zapisanie do
nich swojego dziecka i chcia�aby� umówi	 si� na wst�pn� wizyt�.
Niektórzy prowadz� takie rozmowy tylko przez telefon, inni mog�
zaprosi	 Ci� na spotkanie. Je�li który� z lekarzy wybierze pierwsz�
opcj�, koniecznie odwied� jego gabinet i rozejrzyj si� po poczekalni,
zanim podejmiesz ostateczn� decyzj�. Naprawd� wiele mo�na stwier-
dzi	 na podstawie czysto�ci, organizacji i stopnia zat�oczenia gabine-
tu, a s� to rzeczy, których nie jeste� w stanie sprawdzi	 przez telefon.
By	 mo�e sama odpowied� lekarza wystarczy Ci do podj�cia decyzji
— je�li na przyk�ad da Ci do zrozumienia, �e jest zbyt zaj�ty, zbyt
wa�ny, albo nie wyrazi �adnego zainteresowania spotkaniem ze �wie�o
upieczonym rodzicem.

W trakcie rozmowy z lekarzem zapytaj go o rzeczy zwi�zane z prak-
tycznymi aspektami jego pracy. Mo�esz równie� wypyta	 go o jego
przekonania i wyznawan� filozofi�. Oto przyk�adowe pytania:

                                                          
5 Istnieje równie� opcja ró�nych godzin przyjmowania dla dzieci chorych

i zdrowych — przyp. t�um.
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� W jakich godzinach pan pracuje? Czy przyjmuje pan równie�
w weekendy? Jak traktowane s� nag�e przypadki w nocy lub
w �wi�ta?

� Je�eli w tym samym gabinecie pracuje kilku lekarzy, czy moje
dziecko b�dzie zawsze przyjmowa� ten sam lekarz?

� W którym szpitalu przeprowadza pan zabiegi?

� Czy chore dzieci korzystaj� z tej samej poczekalni co zdrowe?

� Kto pana zast�puje, gdy jest pan na urlopie?

� Jakie rachunki pan wystawia i czy trzeba p�aci	 gotówk�?
(w przypadku prywatnej praktyki lekarskiej)

� Jakie ma pan sposoby na uspokojenie p�acz�cego dziecka?

� Je�li b�d� mia�a problemy z karmieniem piersi�, czy mog� za-
dzwoni	 do pana z pro�b� o pomoc?

By	 mo�e pracownicy przychodni b�d� mogli odpowiedzie	
na niektóre z Twoich pyta� jeszcze przed spotkaniem z lekarzem.
W ten sposób b�dziesz mie	 wi�cej czasu na zadanie mu wa�nych
dla Ciebie pyta� o przekonania i opinie zwi�zane z opiek� nad
dzieckiem. Pami�taj, �e osoba, któr� wybierzesz, b�dzie zapewnia�a
opiek� medyczn� Twojemu dziecku a� do czasu, gdy uko�czy ono
kilkana�cie lat, dlatego musisz mie	 pewno�	, �e to b�dzie kto�,
komu mo�esz zaufa	.

WYBÓR PEDIATRY

Informacje o lekarzach pediatrach, którzy prowadz� praktyk� w Twojej
okolicy, mo�esz znale�	:

� w Twojej przychodni,
� w szpitalu,
� na stronach internetowych (np.: http://www.dobrylekarz.info ).
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Przygotowanie si� na dziecko

Domy�lam si�, �e lista rzeczy, które chcia�aby� kupi	, zanim Twój
synek pojawi si� na �wiecie, jest bardzo d�uga. Oto kilka rzeczy, które,
zdaniem do�wiadczonych rodziców, warto kupi	 jeszcze przed naro-
dzinami dziecka.

DZIECI�CE UBRANKA

Ubranka dla ma�ych ch�opców s� takie urocze! Nie ma osoby, która
nie zachwyca�aby si� male�kimi trzycz��ciowymi kostiumami, takimi
jak miniaturowe garnitury z muszk�. Sama pami�tam, �e dosta�am
fio�a na punkcie ma�ych dresów z maciupe�kimi adidasami, które
koniecznie musia�am kupi	 dla moich synków. Pewnie chcia�aby�
kupi	 ca�y baga�nik tych cudnych strojów, ale z w�asnego do�wiad-
czenia mog� Ci powiedzie	, �e mali ch�opcy tak szybko wyrastaj�
z ubranek, i� zazwyczaj nie zd��� si� w nich nikomu pokaza	. Dlatego
najlepiej jest zostawi	 kupowanie wymy�lnych ciuszków rodzinie
i znajomym, a samej skupi	 si� na praktycznej, codziennej garderobie,
w sk�ad której wchodzi:

� Co najmniej sze�	 lu�nych �pioszków ze stopami, zapinanych
z przodu na zatrzaski. To najbardziej praktyczne stroje dla no-
worodka — jego druga skóra!

� Co najmniej sze�	 bluzek z krótkim r�kawkiem zapinanych
z przodu na zatrzaski albo jednocz��ciowych body zapinanych
w kroku.

� Sze�	 par skarpetek z nieuciskaj�cym �ci�gaczem albo kolanó-
wek (te, które mo�na zawi�za	 wokó� kostki, d�u�ej trzymaj�
si� na nodze dziecka ni� zwyk�e skarpetki).
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� Czapeczka. W zimie b�dziesz potrzebowa	 we�nianej czapeczki,
a latem czapki os�aniaj�cej przed promieniami s�o�ca — tak czy
siak, zawsze musisz mie	 co�, czym mo�esz nakry	 g�ówk�
dziecka.

� Kombinezon, je�li zimy w Twoim rejonie s� mro�ne.

PIELUSZKI

Gdyby� godzin� po przywiezieniu dziecka ze szpitala do domu zo-
rientowa�a si�, �e Twoje male�stwo potrzebuje pieluszek, nie by�aby�
pierwszym takim rodzicem na �wiecie. Lepiej kup je ju� teraz. Je�eli
zamierzasz korzysta	 z pieluszek jednorazowych, poszukaj takich,
które s� przeznaczone specjalnie dla noworodków, z wyci�ciem w oko-
licy p�pka. Nie kupuj ich jednak zbyt wiele, poniewa� Twój synek
szybko z nich wyro�nie. B�d� dobre przez oko�o trzy tygodnie, dopóki
dziecku nie odpadnie kikut p�powiny.

Je�li chcesz u�ywa	 pieluszek tetrowych, kup oko�o siedemdziesi�ciu
sztuk w du�ym rozmiarze (mo�esz je dowolnie sk�ada	, odpowiednio
do wielko�ci dziecka). W takim przypadku warto równie� rozwa�y	
kupno wk�adek, które wch�aniaj� niewielkie ilo�ci moczu. Mo�na je
�atwo wymienia	, dzi�ki czemu sterta zu�ytych pieluch b�dzie ros�a
du�o wolniej. Oprócz tego b�dziesz potrzebowa	 sze�ciu pow�oczek na
pieluchy lub ceratowych majteczek oraz sze�ciu par agrafek do pieluch.

Pieluchy to nie wszystko; musisz jeszcze zaopatrzy	 si� w dodat-
kowe akcesoria. Konieczna b�dzie ma�	 przeciw wysypce (wystarczy
ma�a tubka). By	 mo�e b�dziesz musia�a wypróbowa	 kilka marek,
zanim znajdziesz t�, która b�dzie najlepsza dla Twojego dziecka.
Wielu lekarzy jest zdania, �e u noworodków nie powinno si� stosowa	
chusteczek piel�gnacyjnych dla niemowl�t, poniewa� bardzo cz�sto
wywo�uj� u nich siln� wysypk�. Ogranicz si� do sterylnych wacików
zanurzanych w ciep�ej wodzie — to na pocz�tku wystarczy do prze-
mywania pupy dziecka.
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PRZYRZ�DY HIGIENICZNE
Zanim Twoje dziecko przyjdzie na �wiat, powinna� zaopatrzy� si�
w kilka rzeczy. Oto lista przedmiotów, które pomog� zadba� o higien�
Twojego synka i przydadz� si� w przypadku niewielkich problemów
zdrowotnych w pierwszych tygodniach jego �ycia:

� Nawil�acz powietrza rozpylaj�cy delikatn� mgie�k�. Suche
powietrze jest trudne do wdychania dla ma�ych nozdrzy. Na-
wil�acz powietrza u�atwi oddychanie Twojemu dziecku.

� Gruszka do nosa. Nawet je�li masz w pokoju nawil�acz, Two-
jemu synkowi mo�e zapcha	 si� nosek. Dopóki nie nauczy si�
wydmuchiwa	 nosa jak reszta z nas, u�ywaj gruszki, �eby usu-
n�	 wydzielin� z zapchanego noska.

� Termometr. U noworodka nie mo�na stosowa	 tego samego
termometru co u pozosta�ych cz�onków rodziny. Koniecznie
musisz zaopatrzy	 si� w termometr — rt�ciowy lub elektro-
niczny, lecz najlepszy by�by taki, który mierzy temperatur�
w ci�gu kilku sekund (np. termometr na podczerwie�).

� Zaokr�glone no�yczki albo c��ki do obcinania paznokci.
Zdziwisz si�, jak szybko rosn� paznokcie u r�k i nóg niemowlaka!
Szczególnie te pierwsze musz� by	 bardzo krótko przycinane,
�eby dziecko nie zadrapa�o sobie delikatnej skóry na twarzy.

WSZYSTKO JEST W MÓZGU

Ju� w �onie matki mo�na zaobserwowa	 ró�nice w budowie mózgu
ch�opca i dziewczynki. Sze�	 tygodni po zap�odnieniu mózg ch�opca
otrzymuje du�� dawk� m�skich hormonów, która zmienia go na trwa�e
i kszta�tuje jego to�samo�	 p�ciow�. Mózg ch�opca ma o 10 procent
wi�ksz� mas� ni� mózg dziewczynki, ale spoid�o wielkie (��cz�ce dwie
pó�kule mózgowe i wspomagaj�ce ich koordynacj�) jest mniejsze. Po-
nadto mózg ch�opca produkuje mniej serotoniny (czynnika maj�cego
w�a�ciwo�ci uspokajaj�ce), co by	 mo�e wyja�nia wi�ksz� aktywno�	
ch�opców w �onie matki.
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� Grzebie� i (lub) szczotka do w�osów. Grzebienie oraz szczotki
dla doros�ych i dla wi�kszych dzieci mog� zadrapa	 skór� g�owy
niemowl�cia. Dlatego kup takie, które s� przeznaczone specjal-
nie dla noworodków — szczotk� z delikatnego w�osia i grzebie�
z zaokr�glonymi z�bkami.

WANIENKA

Niektórzy twierdz�, �e niemowl� mo�na k�pa	 w plastikowej wanience,
w umywalce albo w zwyk�ej wannie, je�li uprzednio wy�o�y si� je r�cz-
nikiem, �eby zapobiec po�lizgni�ciu. To prawda, lecz k�panie ma�ego
dziecka to �liska sprawa. Dlatego specjalnie uformowana dzieci�ca
wanienka mo�e okaza	 si� najlepszym rozwi�zaniem, zw�aszcza je�li
nie czujesz si� jeszcze pewnie z dzieckiem na r�kach.

Wanienka powinna by	 wykonana z ci��kiego plastiku, tak, aby
nie ugina�a si� pod ci��arem wody. Oprócz tego powinna mie	 anty-
po�lizgowe dno, odp�yw zako�czony korkiem, przez który mo�na
spu�ci	 wod�, i taki kszta�t, �eby mo�na by�o trzyma	 w niej dziecko
w pozycji pó�siedz�cej. Je�li planujesz d�u�sze korzystanie z dzieci�cej
wanienki, kup tak�, której mo�na u�ywa	 zarówno do k�pieli nie-
mowl�t, jak i starszych dzieci. Wg��bienia na myjki, myd�o i kubeczek
(do op�ukiwania dziecka) to ca�kiem przydatne udogodnienia.

Bez wzgl�du na to, co wybierzesz, nie zanurzaj brzuszka dziecka
w wodzie, dopóki nie uko�czy ono dwóch tygodni, a kikut p�powiny
si� nie zagoi. Do tego czasu u�ywaj myjki albo g�bki (wi�cej na temat
mycia niemowl�t w rozdziale 2.).

ELEKTRONICZNA NIANIA

Elektroniczna niania to urz�dzenie, które umo�liwia sta�e kontrolo-
wanie tego, co si� dzieje u dziecka, gdy jest ono poza zasi�giem naszego
wzroku. Sk�ada si� z nadajnika umieszczanego w pokoju dzieci�cym
oraz przeno�nego odbiornika, który mo�na po�o�y	 w innym pokoju
albo nosi	 ze sob� i nas�uchiwa	, czy dziecko p�acze lub kwili, a tak�e
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ELEKTRONICZNE OSTRZEGANIE

D�wi�ki transmitowane przez elektroniczn� niani� mo�na odbiera	
przez telefon komórkowy, a tak�e na podobnych urz�dzeniach w po-
bli�u (na przyk�ad u s�siada). Dlatego uwa�aj, o czym rozmawiasz
w pokoju dzieci�cym — wielu rodziców prowadzi tam szczere rozmowy
na wstydliwe tematy, zapominaj�c o tym, �e niania jest w��czona.

kontrolowa	 jego oddech. Urz�dzenia takie maj� regulowan� g�o�no�	,
a niektóre modele s� wyposa�one w dodatkowe opcje wizualne, na
przyk�ad czerwone �wiate�ko reaguj�ce na d�wi�k.

Mo�esz równie� rozwa�y	 kupno nowocze�niejszego urz�dzenia
wyposa�onego w monitor. Znajdziesz je w wi�kszo�ci sklepów z rze-
czami dla dzieci. Jego instalacja jest bardzo prosta. Urz�dzenie takie
sk�ada si� z kamery wideo, któr� kieruje si� na �pi�ce dziecko, oraz
ma�ego przeno�nego monitora telewizyjnego (4 na 5 cali), na który
mo�na spogl�da	, gdy znajdujemy si� w innym pomieszczeniu.

Elektryczne nianie, czy to audio, czy wideo, dzia�aj� na rodziców
uspokajaj�co. S� szczególnie przydatne, gdy mamy mocny sen, a �pimy
w innym pokoju ni� nasze dziecko, albo gdy mamy du�y dom i mo-
gliby�my nie us�ysze	, �e nasze male�stwo obudzi�o si� z drzemki.

Urz�dzanie pokoju dzieci�cego

Kiedy nasza rodzina zacz��a si� powi�ksza	, przenie�li�my si� z miesz-
kania do ma�ego domu, a potem do jeszcze wi�kszego. Za ka�dym
razem od nowa musia�am urz�dza	 pokój dzieci�cy! Zawsze ogromn�
frajd� sprawia�o mi wyobra�anie sobie nowego dziecka w pokoju
i wybieranie dla niego po�cieli, przewijaka i zabawek.

Nie jestem ekspertem w dziedzinie urz�dzania pokojów dzieci�-
cych, dlatego skontaktowa�am si� z projektantk� Laurie Smith znan�
z programu Trading Spacer nadawanego przez stacj� TLC. Laurie
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zaprojektowa�a pokój dla swojego synka Gibsona Witherspoona (do-
sta� to imi� po pradziadku), a jego zdj�cia mo�na by�o obejrze	 w spe-
cjalnym wydaniu czasopisma „Parents”.

„Moim zdaniem wielu m�odych rodziców niepotrzebnie zak�ada,
�e musz� pozna	 p�e	 dziecka, zanim si� urodzi, �eby odpowiednio
urz�dzi	 jego pokoik”, �mieje si� Laurie. „Mo�e to przejaw nadmiernej
zaradno�ci, ale ja wol� najpierw przygotowa	 pokój w neutralnych
barwach, a potem przyozdabia	 go akcentami ch�opi�cymi lub dziew-
cz�cymi — a nie od razu malowa	 ca�y pokój na niebiesko czy ró�owo”.

Kiedy Laurie by�a w ci��y, urz�dzi�a pokoik dzieci�cy tak, �eby
móg� w nim zamieszka	 zarówno ch�opiec, jak i dziewczynka. Z jednej
strony dlatego, �e nie chcia�a zna	 p�ci dziecka przed urodzeniem,
a z drugiej dlatego, i� to rozwi�zanie by�o, jej zdaniem, bardziej prak-
tyczne. „Zastosowa�am takie kolory po�cieli, obi	 i �cian, �eby mo�na
by�o je wykorzysta	 jeszcze raz przy kolejnym dziecku bez wzgl�du na
jego p�e	. Nie chcia�am inwestowa	 w nowy pokój, gdy na �wiat przyj-
dzie drugie dziecko. Dzi�ki temu mog�am wyda	 wi�cej pieni�dzy na
lepszej jako�ci �ó�eczko, po�ciel i zas�ony. Wiedzia�am, �e b�d� z nich
korzysta	 przez kilka lat w pokojach dwójki dzieci, dlatego uzna�am,
�e warto ponie�	 wi�kszy wydatek na te rzeczy”.

Laurie twierdzi, �e z przyjemno�ci� projektowa�a jasny, barwny
pokój, maj�c �wiadomo�	, �e pó�niej przyozdobi go takimi rzeczami,
jak dywanik czy karuzela nad �ó�eczko, które nadadz� mu ch�opi�cy
lub dziewcz�cy charakter. „Najwa�niejsze jest to”, mówi Laurie, „�eby
u�ywa	 jaskrawych, �ywych kolorów, które b�d� stymulowa	 dziecko
i dzia�a	 jak katalizator dla jego my�li i wyobra�ni”.

Jako projektantka, Laurie zawsze radzi rodzicom, �eby zacz�li od
czego�, co ich inspiruje, a potem szli dalej w tym kierunku. „Ja znala-
z�am po�ciel, która bardzo mi si� spodoba�a, i to ona zadecydowa�a
o doborze kolorów dla wszystkich innych elementów pokoju”, wyznaje.
„Materia� po�cieli by� �ó�to-zielony z czerwonymi akcentami. To wspa-
nia�e neutralne kolory z du�� g��bi�, które wyznaczy�y trend dla ca�ego
pokoju. Zaraz potem kupi�am �ó�te zas�ony z cienkimi czerwonymi
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i �ó�to-zielonymi paskami. Na t� sam� ziele� pomalowa�am �ciany
i kupi�am bia�e meble. Pokój ma drewnian� pod�og�, dlatego gdy
Gibson si� urodzi� i wiedzia�am ju�, �e to ch�opiec, kupi�am »ch�o-
pi�cy« dywanik z obrazkiem przedstawiaj�cym stodo�� i zwierz�ta na
farmie, który po�o�y�am przed �ó�eczkiem. Na ko�cu dokupi�am jesz-
cze karuzel� nad �ó�eczko z ma�ymi kaczuszkami”.

Laurie z pewno�ci� sp�dzi�a du�o czasu na projektowaniu pokoju
dla ma�ego Gibsona. Jej zdaniem zbyt wielu rodziców pope�nia po-
wa�ny b��d, koncentruj�c si� na wygl�dzie pokoju dzieci�cego i nie
przyk�adaj�c odpowiedniej wagi do jego funkcjonalno�ci. „Pewna
m�oda matka �ali�a mi si�, �e jej pi�kne rolety nie blokowa�y dosta-
tecznie �wiat�a s�onecznego, przez co dziecko nie chcia�o spa	 w ci�gu
dnia. Estetyka pokoju dzieci�cego by�a przepi�kna, ale rodzice zapo-
mnieli, �e dziecko b�dzie w nim mieszka	, dlatego powinien on by	
równie� funkcjonalny. Na szcz��cie jedno nie stoi na przeszkodzie
drugiemu: mo�na urz�dzi	 pokój tak, �eby by� �adny i kolorowy (ku
zadowoleniu rodziców), a jednocze�nie stanowi� sypialni� dla dziecka
i miejsce jego zabaw”.

Laurie cieszy si�, �e zaprojektowa�a pokój dla Gibsona z my�l�
o tym, �e mali ch�opcy interesuj� si� wszystkim i przemieszczaj� si�
z pr�dko�ci� rakiety. „Jestem zadowolona”, mówi z wielk� ulg�, „�e
uda�o mi si� stworzy	 dla niego przestrze�, w której czuje si� swo-
bodnie. W ka�dej chwili mo�e odwróci	 si� do mnie plecami i zaj�	
si� swoimi sprawami. W jego pokoju nie ma niczego, czym móg�by
zrobi	 sobie krzywd�. W efekcie stworzy�am w domu miejsce, po
którym mój synek mo�e si� swobodnie porusza	, i nigdy nie us�yszy
od nikogo s�owa: »Nie!«. W pokoju zaprojektowa�am równie� k�cik,
w którym zamontowa�am niskie pó�ki, tak, aby Gibson móg� sam si�-
ga	 po swoje ksi��eczki i zabawki. Jest to miejsce, do którego mój synek
ma swobodny dost�p, dzi�ki czemu nie musi czeka	, a� ja zdejm� mu
co� z góry. My�l�, �e to bardzo wa�ne, �eby dziecko mia�o pokój, po
którym mo�e si� bezpiecznie porusza	 bez nadzoru doros�ych”.
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Oto rady prosto od projektantki. Stwórz bezpieczne, a jednocze-
�nie ciep�e i radosne otoczenie dla swojego synka. Wybierz intensywne
kolory niewskazuj�ce na p�e	, a nast�pnie dodaj elementy, które b�d�
mówi	: „Tutaj mieszka ma�y ch�opczyk”.

Po pierwsze: bezpiecze�stwo

Oto kilka porad, które mog� okaza	 si� pomocne podczas wybierania
mebli do pokoju dzieci�cego, tak, aby by� on stylowy, �adny i bezpieczny.

�Ó
ECZKO

Pierwsze �ó�ko Twojego syna to wa�ny zakup. Jest to miejsce, w którym
b�dzie on sp�dza	 wi�kszo�	 swojego czasu, dopóki nie stanie na nogi
i nie zacznie biega	. Dlatego wa�ne jest, �eby by�o ono bezpieczne
— bez wzgl�du na to, czy wybierzesz kojec, ko�ysk� czy zwyk�e �ó�eczko.

Kojec lub ko�yska. Kto mo�e oprze	 si� pi�knu koronkowego kojca
albo drewnianej, polerowanej ko�yski? Oba te przedmioty stanowi�
wspania�y dodatek do pokoju dzieci�cego. Kojec, który kupi�am dla
mojego pierwszego synka, by� ca�kowicie obszyty bia�� koronk� i mia�
tradycyjny wzór z budk�. Bardzo mi si� podoba� i by�am naprawd�
rozczarowana, gdy ju� po trzech tygodniach synek z niego wyrós� i tak
mocno si� w nim rozpycha�, �e ba�am si� o stabilno�	 kojca. To by�a
chyba moja pierwsza lekcja dotycz�ca tego, jak szybko rosn� niemowl�ta.

Ameryka�ska Komisja Konsumencka do Spraw Bezpiecze�stwa
Produktów (Consumer Product Safety Commission — CPSC) ostrzega, �e naj-
cz�stszym zagro�eniem wynikaj�cym z korzystaniem z kojców lub
ko�ysek jest wypadni�cie z nich dziecka: zdarza si�, �e dno jest zbyt s�abe
i zapada si�, czasami te� �ó�eczko wywraca si� albo ca�y kojec (ko�yska)
spada na ziemi�. Ponadto odnotowano przypadki udusze� w kojcach
lub ko�yskach, które charakteryzuj� si� zbyt ma�� stabilno�ci� albo s�
wymoszczone poduszkami lub z�o�onymi kocykami.
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Je�li zamierzasz kupi	 kojec albo ko�ysk�, miej na uwadze wska-
zówki CPSC:

� Wybierz produkt, który ma solidne dno i szerokie, stabilne nogi.

� Post�puj zgodnie z zaleceniami producenta dotycz�cymi wagi
i wielko�ci dziecka, aby mo�na je by�o bezpiecznie trzyma	
w danym kojcu lub ko�ysce.

� Upewnij si�, �e odleg�o�ci mi�dzy szczebelkami s� nie wi�ksze
ni� 6 cm.

� Co jaki� czas sprawdzaj, czy �ruby i nity nie poluzowa�y si�.

� Je�li produkt ma sk�adane nogi, upewnij si�, �e posiada on
mocne blokady, które zapobiegaj� przypadkowemu z�o�eniu
nóg w trakcie normalnego u�ytkowania.

� Materacyk i obicie powinny idealnie pasowa	 do kojca (ko�y-
ski); musz� by	 mocne i g�adkie. Nigdy nie u�ywaj poduszek do wy-

�cie�ania �ó�eczka.

� Ozdobne �uki i wst��eczki powinny by	 przyci�te i bezpiecznie
umocowane, tak, aby nie dosz�o do uduszenia dziecka.

� Ko�yski powinny mie	 mechanizm blokuj�cy, gdy dziecko ju�
za�nie.

	ó�eczko. Zada�am sobie trud, �eby poszuka	 mojego starego �ó�eczka
w piwnicy rodziców. Pami�tam, jak w nim spa�am (a mo�e raczej s� to
wspomnienia zdj�	 przedstawiaj�cych mnie w tym �ó�eczku). By�o
prze�liczne, w kolorze jasnokremowym, a na wezg�owiu powtarza� si�
odrysowany z szablonu wzór misiów. Gdy jednak zmontowa�am �ó-
�eczko i zobaczy�am je w ca�ej okaza�o�ci, zrozumia�am, �e to, co kie-
dy� by�o uznawane za supernowoczesne, nie jest ju� wystarczaj�co so-
lidne ani bezpieczne dla mojego synka.

Najlepsz� inwestycj�, jak� mo�esz zrobi	, jest kupno �ó�eczka,
które spe�nia wszystkie standardy bezpiecze�stwa CPSC. To bardzo
wa�ne, poniewa� z bada� przeprowadzonych przez t� komisj� wynika,
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�Ó�ECZKA
— NA CO NALE�Y ZWRÓCI� UWAG	

� Odleg�o�ci mi�dzy szczebelkami nie mog� przekracza	 6 cm.
� Szczebelki nie mog� by	 lu�ne ani p�kni�te; �adnego nie mo�e te�

brakowa	.
� Materacyk powinien by	 idealnie dopasowany — szczelina mi�dzy

jego kraw�dzi� a brzegiem �ó�ka nie mo�e przekracza	 grubo�ci
dwóch palców.

� Materacyk musi by	 bezpieczne mocowany ze wszystkich stron
�ó�eczka.

� S�upki w naro�nikach mog� mie	 maksymalnie 1,5 mm wysoko�ci.
� Na wezg�owiu i w nogach �ó�ka nie mo�e by	 �adnych wyci�	.
� Mechanizm umo�liwiaj�cy opuszczenie boku �ó�ka nie mo�e by	

dost�pny dla dziecka.
� Mocowania umo�liwiaj�ce opuszczenie boku �ó�ka musz� pewnie

i bezpiecznie utrzymywa	 bok w pozycji pionowej.
� Wszystkie �ruby, nity i inne metalowe elementy musz� by	 dobrze

przymocowane i �adnego z nich nie mo�e brakowa	.

�e w �ó�eczkach dochodzi do zgonów noworodków cz��ciej ni� w ja-
kimkolwiek innym miejscu, a ka�dego roku tysi�ce niemowl�t ulegaj�
w nich powa�nym wypadkom wymagaj�cym hospitalizacji.

PRZEWIJAK

W pierwszym roku �ycia swojego synka sp�dzisz du�o czasu na zmie-
nianiu pieluch. Dlatego solidny i bezpieczny przewijak to dobra inwe-
stycja — a tak�e najlepszy sposób na zapobieganie bólom pleców, które
cz�sto pojawiaj� si� przy przewijaniu dzieci na �ó�ku lub na pod�odze.

Wybierz taki przewijak, w którym b�dzie miejsce na wszystkie
potrzebne produkty, tak, aby� nigdy nie musia�a zostawia	 dziecka
samego, �eby si�gn�	 po pieluch� lub ma�	. Musi on by	 zaopatrzony
w �atwy w u�yciu pas bezpiecze�stwa. Wed�ug CPSC ponad 1300
niemowl�t rocznie doznaje obra�e� w wypadkach, które maj� miejsce
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w trakcie przewijania. Wi�kszo�	 z tych nieszcz��liwych wydarze�
polega na wypadni�ciu dziecka z przewijaka na pod�og�. Dlatego
poszukaj przewijaka z dobrym paskiem — i nie zapominaj go u�ywa	.
(Pami�taj: to, �e zapinasz dziecko paskiem bezpiecze�stwa, nie oznacza,
�e mo�esz zostawi	 je bez opieki).

Ch�opiec w podró�y

Nie minie du�o czasu, a� zaczniesz podró�owa	 ze swoim synkiem.
Dlatego jeszcze przed jego urodzeniem powinna� zaopatrzy	 si�
w kilka rzeczy, które u�atwi� Wam podró�owanie i zapewni� Twojemu
dziecku bezpiecze�stwo. Nale�� do nich: torba na pieluchy, noside�ko
sportowe, fotelik samochodowy, noside�ko z r�czk� i spacerówka.

TORBA NA PIELUCHY

Za ka�dym razem, gdy wychodzisz razem ze swoim dzieckiem, musisz
bra	 ze sob� torb� na pieluchy, dlatego poszukaj takiej, która b�dzie do-
bra równie� na d�u�sze wyprawy. Powinna by	 wykonana ze zmywal-
nego materia�u i zawiera	 izolowan� przegródk� na butelki z ciep�ymi
lub ch�odnymi napojami. Oprócz tego powinna mie	 kilka dodatko-
wych przegródek na ró�ne dzieci�ce akcesoria, do których musisz mie	
szybki dost�p (smoczek, chusteczki piel�gnacyjne, grzechotk�, czyste
pieluszki, ma�	, chusteczki na ulane jedzenie itd.). Wybierz taki kolor
i wzór torby (inny ni� pastelowe wzorki dzieci�ce), którego nie b�dzie
si� wstydzi� nosi	 równie� ojciec dziecka.

NOSIDE�KO SPORTOWE

Szybko przekonasz si�, �e niemowl�ta lubi� by	 noszone blisko serca.
Zaraz potem odkryjesz, �e noszenie dziecka na r�kach przez ca�y dzie�
uniemo�liwia zrobienie czegokolwiek innego! Dlatego w�a�nie tak
wielu rodziców ceni sobie noside�ka sportowe. S� one przygotowane
specjalnie dla noworodków, poniewa� zapewniaj� dodatkowe podpar-
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cie g�ówki. Noside�ka zak�adane z przodu maj� ró�ne wzory i kszta�ty:
niektóre wygl�daj� jak temblaki, a dziecko le�y w nich na brzuchu;
inne bardziej przypominaj� plecak i umo�liwiaj� noszenie dziecka
w pozycji siedz�cej. Bez wzgl�du na to, jakie noside�ko wybierzesz,
b�dzie ono stanowi	 ciep�e i przytulne miejsce blisko Twojego serca,
które Twój synek z pewno�ci� pokocha. Gdy Twój ma�y skarb nieco
przybierze na wadze, prawdopodobnie zmienisz noside�ko na takie,
które jest zak�adane z ty�u. W ten sposób zmniejszysz obci��enie dla
kr�gos�upa i dasz dziecku wi�ksz� mo�liwo�	 rozgl�dania si� dooko�a.

FOTELIK SAMOCHODOWY

Zgodnie z polskim prawem wszystkie dzieci poni�ej dwunastego roku
�ycia i nieprzekraczaj�ce 150 cm wzrostu musz� by	 przewo�one w fo-
telikach samochodowych. To prawo jest tak �ci�le przestrzegane, �e
wi�kszo�	 szpitali nie wydaje dziecka, dopóki nie ma pewno�ci, �e ro-
dzice maj� zamontowany fotelik w samochodzie. Dlatego tego zakupu
nale�y dokona	 jeszcze przed urodzeniem dziecka.

Poniewa� Twoje dziecko b�dzie u�ywa	 fotelika samochodowego
przez kilka lat, warto po�wi�ci	 troch� czasu na zapoznanie si� z ofert�
dost�pn� na rynku. Oto kilka wskazówek, które pomog� Ci dokona	
w�a�ciwego wyboru. Foteliki samochodowe dziel� si� na dwie podsta-
wowe kategorie:

Noside�ka dla niemowl�t: s� przeznaczone dla dzieci poni�ej 13 ki-
logramów. W takim foteliku dziecko siedzi ty�em do kierunku jazdy.

Foteliki dla starszych dzieci: mo�na w nich sadza	 zarówno niemow-
l�ta, jak i starsze dzieci do 18 kilogramów6. W przypadku niemowl�t
                                                          
6 W Stanach Zjednoczonych nakaz wo�enia dziecka w fotelikach samo-

chodowych obowi�zuje tylko do pi�tego roku �ycia (a nie jak u nas — do
dwunastego), dlatego na polskim rynku istnieje wi�cej kategorii wagowych
ni� tylko dwie tutaj wymienione. Poniewa� jednak ksi��ka ta koncentruje
si� na pierwszych latach �ycia dziecka, nie b�dziemy rozwija	 tematu fote-
lików dla starszych dzieci — przyp. t�um.
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montuje si� je ty�em do kierunku jazdy, natomiast dzieci powy�ej
13 kilogramów s� ju� sadzane przodem.

Porównuj�c foteliki samochodowe, zwró	 uwag� na nast�puj�ce
rzeczy:

� Cena. Ceny fotelików wahaj� si� od 100 do nawet 1000 z�otych.
My�l�, �e najlepszym wyborem b�dzie produkt w cenie kilku-
set z�otych.

� Prosty monta�. Je�eli czasami nie udaje Ci si� prawid�owo
zamontowa	 fotelika w samochodzie, oznacza to, �e Twoje
dziecko nie jest odpowiednio chronione. Dlatego przed doko-
naniem zakupu sprawd�, czy monta� fotelika nie sprawia Ci
problemów.

� Zapinanie pasów bezpiecze�stwa. Sprawd�, w którym miej-
scu w foteliku montuje si� samochodowe pasy bezpiecze�stwa.
Niektóre rozwi�zania s� proste, inne — nieco bardziej skom-
plikowane.

� Zmywalno�
. Je�eli to jest Twoje pierwsze dziecko, to prawdo-
podobnie nie masz jeszcze poj�cia, jak szybko ubrudzi si� jego
fotelik. Ju� wkrótce znajd� si� na nim wszystkie mo�liwe plamy
— z jedzenia, picia, a tak�e zwróconych posi�ków. Dlatego
kup taki fotelik, którego pokrycie mo�na zdj�	 i umy	.

� Wygoda. Dzieci sp�dzaj� du�o czasu w fotelikach. Dlatego
poszukaj takiego, który wygl�da na wygodny. Wybierz fotelik,
który jest wy�cie�any materia�em (winylowe siedzenia szybko si�
nagrzewaj� i mog� poparzy	 skór� dziecka), a tak�e ma odpo-
wiednie wsparcie na g�ówk� i plecy. Inn� wa�n� cech� jest wy-
soko�	 — najlepszy fotelik to taki, który umo�liwia dziecku
obserwowanie krajobrazu za oknem.

� Bezpiecze�stwo. Sprawd�, czy do fotelika do��czona jest met-
ka potwierdzaj�ca, �e spe�nia on standardy bezpiecze�stwa
dla pojazdów mechanicznych (czasami mo�esz si� spotka	 ze
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skrótem FMVSS 213 oznaczaj�cym ameryka�sk� norm�). Je�eli
fotelik nie spe�nia tych standardów, nigdy nie powinien by	
u�ywany w samochodzie.

NOSIDE�KO Z R�CZK�

To ma�e krzese�ko, w którym dziecko przebywa w pozycji pó�siedz�cej,
mo�e okaza	 si� bardzo przydatne. Twój synek mo�e w nim siedzie	
i obserwowa	 Ci�, gdy wykonujesz prace domowe. Dodatkowym atu-
tem noside�ka jest to, �e utrzymuje dziecko w odpowiedniej pozycji
do karmienia. Niestety, noside�ka mog� by	 przyczyn� powa�nych
wypadków — gdy na przyk�ad spadn� z wysokiego sto�u. Twój ma�y
kowboj, kopi�c i wymachuj�c r�czkami, mo�e znacz�co zmienia	
obci��enie noside�ka, dlatego poszukaj takiego, które ma antypo�li-
zgowy, szeroki spód zapobiegaj�cy wywróceniu. I pami�taj: nigdy nie
zostawiaj dziecka samego w noside�ku.

Aby bezpiecznie korzysta	 z noside�ka, post�puj zgodnie z nast�-
puj�cymi wskazówkami:

� Noside�ko powinno mie	 szeroki, solidny spód zapewniaj�cy
mu stabilno�	.

� Je�li k�adziesz noside�ko z dzieckiem na stole, ladzie albo in-
nym meblu, nie odchod� od niego dalej ni� na wyci�gni�cie r�ki.
Nigdy te� nie odwracaj si� do niego plecami. Noside�ka ze�li-
zguj� si� �atwiej z g�adkich powierzchni, takich jak blat sto�u.

� Je�eli spód noside�ka nie jest pokryty materia�em antypo-
�lizgowym, przyczep do niego szorstki materia� na ta�mie
samoprzylepnej.

� Zawsze u�ywaj pasów bezpiecze�stwa i dbaj o to, �eby by�y
ciasno zapi�te.

� Je�li noside�ko zawiera elementy, które zapinaj� si� z ty�u,
sprawd�, czy s� one bezpieczne. Czasami zapi�cia mog� od-
skoczy	, powoduj�c wywrócenie noside�ka.
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� Nigdy nie k�ad� noside�ka na mi�kkiej powierzchni, takiej jak
�ó�ko czy kanapa, poniewa� �atwo mo�e si� wywróci	, powodu-
j�c uduszenie dziecka.

� Pami�taj, �e nie ka�de noside�ko pe�ni jednocze�nie funkcj�
fotelika samochodowego. Nigdy nie u�ywaj w samochodzie
noside�ka, które nie jest przeznaczone do tego celu.

SPACERÓWKI

Dzisiejsze spacerówki s� lekkie i �atwe do przenoszenia, ale niektóre
trac� stabilno�	, gdy dziecko du�o si� wierci i obraca. Gdy b�dziesz
ogl�da	 w sklepie wózki spacerowe, poszukaj takiego, który mocno
trzyma si� ziemi i nie grozi przewróceniem. Bardzo przydatne b�d�
przednie obrotowe ko�a. Warto równie� dokupi	 parasolk� na lato.
Sprawd�, do jakiej pozycji rozk�ada si� wózek — pami�taj, �e Twój
synek nie raz utnie sobie w nim drzemk�.

Oto kilka wskazówek, które pomog� Ci wybra	 odpowiedni�
spacerówk�:

� Je�li planujesz korzysta	 z niej, zanim Twój synek zacznie sia-
da	, upewnij si�, �e mo�na j� roz�o�y	 do pozycji le��cej. Pod
okiem doros�ego, spacerówka mo�e pe�ni	 rol� turystycznego
�ó�eczka, którego mo�na u�ywa	 zarówno w mieszkaniu, jak
i na �wie�ym powietrzu. Pami�taj jednak, by zawsze k�a�	 dziecko
na plecach i dobrze je zapina	. Najlepsza jest trzypunktowa7

uprz�� bezpiecze�stwa w kszta�cie litery T, która sk�ada
si� z trzech pasków (pod krokiem oraz po obu stronach talii)
zapinanych jedn� wspóln� klamr�.

                                                          
7 W modelach wózków (a tak�e fotelików samochodowych) oferowanych

w Polsce stosowana jest 5-punktowa uprz�� bezpiecze�stwa, która jest
lepiej dopasowana do budowy cia�a dziecka i bezpieczniejsza ni� uprz��
3-punktowa. Sk�ada si� ona z pi�ciu pasków, które s� zapinane wspóln�
klamr� — przyp. t�um.
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� Spacerówki - parasolki to wózki na lekkim, cienkim, metalo-
wym stela�u obszytym materia�em, które sk�adaj� si� jak akor-
deon. Tego typu spacerówki nie nadaj� si� dla noworodków,
poniewa� nie zapewniaj� im odpowiedniego podparcia. Za-
zwyczaj nie mo�na ich roz�o�y	 do pozycji le��cej lub pó�le-
��cej. S� jednak wspania�ym rozwi�zaniem na krótkie wypady
ze starszym dzieckiem (powy�ej pierwszego roku �ycia).

� Upewnij si�, �e wybrana przez Ciebie spacerówka ma budk�,
która b�dzie os�ania�a dziecko przed s�o�cem. Najlepiej, gdyby
w budce znajdowa�o si� plastikowe okienko, przez które
b�dziesz mog�a obserwowa	 male�stwo (okienko nie jest po-
trzebne w przypadku spacerówek dwustronnych, poniewa�
mo�esz w nich usadza	 dziecko przodem do siebie).

� Sprawd�, ile wa�y wózek, czy dobrze si� go prowadzi i jaki ma
system sk�adania. Obci�� go do wagi 9 – 12 kilogramów, a na-
st�pnie przejed� si� z nim po sklepie. Spróbuj pcha	 go jedn�
r�k� — spacerówka powinna da	 si� prowadzi	 w linii prostej.
Na ko�cu sama z�ó� i roz�ó� wózek.

� Na stabilno�	 spacerówki wp�ywa szeroki rozstaw osi, a tak�e
siedzenie umieszczone nisko w stela�u. Wózek nie mo�e prze-
chyla	 si� do ty�u, gdy delikatnie naci�niesz na r�czk�.

� Przestronny kosz na zakupy odci��y Twoje barki i plecy od
d�wigania ci��kich siatek.

Spacerówki bli�niacze. Spacerówki bli�niacze mog� mie	 posta	 tan-
demu (jedno dziecko siedzi za drugim), albo poszerzonego wózka (dzie-
ci siedz� obok siebie). Nie wszystkie spacerówki z tej drugiej grupy
mieszcz� si� w standardowych drzwiach, dlatego uwa�nie sprawd�
wymiary wybranego wózka. Tandemy s� �atwiejsze w prowadzeniu,
zw�aszcza gdy wo�one w nich dzieci maj� ró�n� wag� (na przyk�ad dzieli
je rok ró�nicy). Warto równie� zwróci	 uwag� na to, �e zajmuj� mniej
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CO MÓWI NAUKA

Badania wykaza�y, �e wszystkie zdrowe noworodki zachowuj� si� tak
samo. Jednak po kilku miesi�cach ch�opcy robi� si� bardziej p�aczliwi,
mniej �pi� i staj� si� bardziej aktywni ni� dziewczynki.

miejsca po z�o�eniu. Jednak z drugiej strony, podwójne (poszerzone)
spacerówki s� wygodniejsze, poniewa� ich oparcia mo�na regulowa	
niezale�nie od siebie. Poza tym dzieci wol� siedzie	 obok siebie ni�
jedno za drugim.

Spacerówki do joggingu. Te wózki, nazywane równie� sportowymi
spacerówkami, s� zaprojektowane w taki sposób, �eby mog�y by	
popychane przez biegn�c� doros�� osob�. S� d�u�sze ni� zwyk�e
spacerówki i wyró�niaj� si� trzema du�ymi ko�ami (jednym z przodu
i dwoma z ty�u), dzi�ki czemu s� �atwiejsze w prowadzeniu ni� zwyk�e
wózki. Ich ceny s� odpowiednio wy�sze. Spacerówki te s� zbyt du�e,
�eby u�ywa	 ich w zamkni�tych pomieszczeniach. Je�eli jeste� zapa-
lon� biegaczk� albo lubisz szybkie spacery, warto rozwa�y	 kupno
takiego wózka. Je�li jednak nie 	wiczysz regularnie, sportowa space-
rówka mo�e okaza	 si� wyrzuceniem pieni�dzy.

Tak czy siak, nie podejmuj zbyt szybko decyzji o kupnie space-
rówki do joggingu. Prowadzenie wózka w biegu wywo�uje wstrz�sy,
dlatego lepiej nie u�ywa	 takiego wózka do czasu, gdy dziecko uko�-
czy rok — a nawet wtedy wybieraj takie trasy, które maj� w miar�
równ� powierzchni�.

Zabawki dla ma�ego ch�opca

Noworodek nie potrzebuje du�o zabawek, a ju� szczególnie koloro-
wych pluszaków, którymi ludzie tak ch�tnie obdarowuj� ma�e dzieci.
Niech �ó�eczko Twojego synka b�dzie miejscem wolnym od zabawek.

Kiedy sama b�dziesz kupowa	 zabawki dla swojego dziecka, wy-
bieraj je z rozmys�em. Bezpieczna zabawka jest wykonana z nietok-
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sycznych substancji, ma g�adkie kraw�dzie, jest zmywalna i trudna do
prze�amania. Nigdy nie dawaj niemowl�ciu zabawki mniejszej ni� 4 cm,
poniewa� dziecko mo�e j� po�kn�	 (sprawd�, czy które� z elementów
mog� odpa�	 i sta	 si� przyczyn� zad�awienia). Odetnij wszystkie
wst��ki i sznurki. Co jaki� czas rób przegl�d wszystkich zabawek, �eby
upewni	 si�, �e s� w dobrym stanie.

ZESTAW ZABAWEK DLA NOWORODKA

Oto lista zabawek, które warto kupi	 dla nowonarodzonego dziecka:

� Wisz�ce karuzele. Nakr�cane lub elektryczne karuzele wi-
doczne z �ó�eczka przyci�gaj� uwag� dziecka, gdy le�y ono na
plecach. Wiele z nich mo�e odgrywa	 melodyjk�. Wisz�ca ka-
ruzela powinna by	 solidnie przymocowana, znajdowa	 si� poza
zasi�giem r�czek dziecka i nie wisie	 bezpo�rednio nad �ó�ecz-
kiem (na wypadek, gdyby spad�a). Karuzel� nale�y usun�	, gdy
dziecko umie ju� opiera	 si� na r�kach i kolanach (czyli mniej
wi�cej w wieku 5 – 6 miesi�cy). Karuzela widoczna z przewijaka
dostarczy male�stwu uciechy podczas zmiany pieluchy.

� Grzechotka. Kiedy Twój synek nauczy si� chwyta	 przedmioty,
z pewno�ci� pokocha grzechotki, a zw�aszcza te, które maj�
obrotowe elementy. Jednak kupuj�c tak� zabawk�, zachowaj
ostro�no�	: unikaj modeli, które maj� zako�czenie w kszta�cie
kulki i ma�e ko�cówki, które dziecko mo�e w�o�y	 bardzo do
buzi. Wyci�gaj grzechotki i inne ma�e przedmioty z �ó�eczka
lub kojca, gdy Twój synek za�nie. I pami�taj, �e podobnie jak
w przypadku smoczków, nigdy nie wolno przywi�zywa	 grze-
chotek do sznurka i zak�ada	 go na szyi dziecka.

� Maty edukacyjne. K�adzione na pod�odze i wzbogacone
w elementy, które si� zwijaj� lub piszcz�, s� wspania�� rozrywk�
dla dzieci, które nie umiej� jeszcze raczkowa	.

� Maty — zabawki gimnastyczne. S� one wyposa�one w ele-
menty, które dziecko mo�e chwyta	 i uderza	, gdy le�y na plecach.
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DOMOWA HU�TAWKA

Jestem przekonana, �e hu�tawka uratowa�a mnie przed odej�ciem od
zdrowych zmys�ów. Mój drugi synek by� bardzo marudnym dziec-
kiem; jedyne, co go uspokaja�o, to ci�g�e ko�ysanie, podrzucanie,
wo�enie itd. Kiedy� odwiedzi�am kole�ank�, która mia�a dzieci�c�
hu�tawk�. Okaza�o si�, �e synek posadzony w tym urz�dzeniu daje mi
dobre dwadzie�cia minut spokoju. Szybko pobieg�am do najbli�szego
sklepu z artyku�ami dzieci�cymi i kupi�am hu�tawk� dla mojego
male�stwa. Wreszcie, po raz pierwszy od narodzin synka, mog�am
spokojnie umy	 z�by! Gor�co polecam t� zabawk� — to prawdziwe
wybawienie i ulga dla zm�czonych matek.

Hu�tawka dla dzieci zawiera lekko odchylone siedzenie zawie-
szone na solidnych ramach czterono�nego stela�a. Na rynku dost�pne
s� wersje elektryczne lub takie, które mo�na nakr�ca	. Dzieci bardzo
ró�nie reaguj� na hu�tawki, dlatego najlepiej jest wypróbowa	 je przed
kupnem (zw�aszcza, �e zabawka ta zajmuje sporo miejsca).

ZABAWKI I INNE PRZEDMIOTY,
KTÓRYCH NALE�Y UNIKA�

 1. Poduszki, narzuty, produkty z owczej skóry, mi�kkie ma-
teracyki oraz inne mi�kkie elementy po�cieli. Do tej listy nale�y
jeszcze doda	 pluszowe maskotki i inne mi�kkie zabawki — te
produkty równie� nale�y trzyma	 z dala od �ó�eczka lub ko�yski.
W ten sposób zmniejszysz ryzyko wyst�pienia zespo�u nag�ej
�mierci niemowl�t (ang. Sudden Infant Heath Syndrome — SIDS),
które z niewiadomych przyczyn jest wi�ksze u ch�opców ni�
u dziewczynek.

 2. Siedzenia wk�adane do wanny. S� one przeznaczone dla dzieci,
które potrafi� samodzielnie siedzie	. Jednak eksperci odradzaj�
ich stosowanie: mog� kusi	 rodziców, by zostawili na chwil�
dziecko w wannie, co mo�e by	 tragiczne w skutkach.

 3. Talk. Wdychany przez dziecko mo�e podra�ni	 jego p�uca.

 4. Baloniki z lateksu. Nienadmuchane lub p�kni�te stanowi� ryzyko
zad�awienia.
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Je�li zdecydujesz si� na hu�tawk�, obejrzyj j� ze wszystkich stron
i sprawd�, czy jest bezpieczna. Powinna mie	 solidne nogi z antypo�li-
zgowym spodem. Siedzenie musi by	 zaopatrzone w pasek bezpie-
cze�stwa i rozdzielenie w kroku, które pomog� utrzyma	 wierc�ce si�
dziecko na miejscu. Osobi�cie wol� hu�tawki na baterie ni� nakr�cane,
poniewa� nie robi� one ha�asu przy ponownym w��czeniu, co mog�oby
obudzi	 Twojego synka. Dobrym rozwi�zaniem jest regulowane oparcie,
które najpierw mo�na roz�o�y	 do pozycji pó�le��cej, a potem, gdy
mi��nie szyi dziecka si� wzmocni�, ustawi	 pionowo.

Gotowa czy nie?

Przygotowywanie si� na narodziny ch�opca to ogromna frajda! Ob-
serwowanie jego rozwoju w trakcie ci��y, wybieranie imienia, znale-
zienie dobrego lekarza, a potem kupowanie wszystkich niezb�dnych
rzeczy dla noworodka wype�ni� Twój czas oczekiwania na dziecko
marzeniami o wspólnym �yciu po jego narodzinach. A potem, zanim
si� obejrzysz, b�dziesz trzyma�a swojego synka w ramionach. Wtedy
zacznie si� prawdziwa zabawa!

MÓJ SYNEK

Wychowywanie syna jest czym� cudownym — to tak, jakby� obser-
wowa� sam siebie, jak dorastasz.

 — Dominick Martone
ojciec 4-letniego synka




