
reklama

Které šaty z Oscarů
byly nejkrásnější v
roce, kdy jste se
narodila?

Naštvaný Sean Penn:
Roztavím oscarovou
sošku, jestli akademie
nenechá promluvit
ukrajinského
prezidenta!

Květované šaty i
buklé kostýmek: Jak
se obléct na jarní
svatbu?

Změna času na letní:
Už v neděli si
nezapomeňte přeřídit
hodiny!

Jak se zamilovávají
muži podle znamení.
Takhle zjistíte, co na
něj platí

Co pomůže s
nedostatkem
energie? Krátká
meditace i šálek čaje

Velká radost u
Zemanových:
Prezidentské mimino
má být na cestě!

Horoskop na další
týden: Koho čeká
profesní růst a komu
hrozí zranění?

Zvláštní záliba herce
Bareše: Funerální
turistika! Prochází
hřbitovy a…

Recepty z mletého
masa: 6
bezkonkurenčně
nejlepších obědů

Zprávy

Válka na Ukrajině Kandidáti na

prezidenta Přehled COVID opatření

Velký útok Rusů po celé Ukrajině:
Výbuchy zněly Kyjevem, Žitomyrem i…

ONLINE: Mariupol už neexistuje, přiznal
Zelenskyj. Rusové znovu útočí…

Elity prchají z Ruska: Putinova megastar
Alla Pugačovová s rodinou…

Sport

FORTUNA:LIGA SP v biatlonu

Program MMA

NEJ z devadesátek: Šmicer kousek od
Sparty, platový skok, kšeft s auty

Fruhvirtová vyřadila hvězdu! Skreč
Azarenkové, v akci Kvitová

Smoleňák o vyřazení: Největší zklamání,
nic horšího jsem nezažil

Zábava a celebrity

Nejlepší filmy 2021 Velikonoce

Novinky na Netflixu Kvízuj

FIRE, nastupující hnutí zaměřené na
finanční nezávislost. Co přesně…

Hrajte s Nedělním Bleskem o ceny k filmu
Poslední závod

Senior (85) z Prachaticka je od čtvrtka
nezvěstný: Špatně chodí a je…

Pro ženy a maminky

Těhotenská kalkulačka Horoskopy

Jak zhubnout

Hlasatelka Marie Tomsová (69) si prošla
tragédií - Zemřel jí malý…

Brýle podle tvaru obličeje - Jak je vybrat?

GALERIE: Nádherné, originální a levné
velikonoční dekorace pro váš…

Auto-moto

Alko-kalkulačka Dálniční známka

Kupní smlouva na auto

Fotogalerie: Velká cena Saúdské Arábie
2022

Hamilton získal v Džíddě jen jeden bod.
Potřebujeme více výkonu a…

Takový by měl být každý závod,
pochvaluje si Leclerc další bitvu s…

Věda a technika

MobilMania Katalog mobilů

Počítačová poradna

Lampička a Bluetooth reproduktor IKEA
Vappeby. Nezmokne a vydrží hrát…

Recenze zesilovače Atoll IN80 Signature.
Kvalitní, zábavné Hi-Fi po…

Microsoft inovuje svůj Translator. Umělá
inteligence vylepšila…

Ekonomika a byznys

Daňové přiznání 2022 Kryptoměny

Výpočet čisté mzdy

Přichází móda exotických dovolených.
Češi objevují Maledivy

Válka na Ukrajině ONLINE: Zelenskyj
promluvil pro ruský list,…

Putinův "větší celek," bezjadernost, či
neutralita. Zelenskyj v…

Recepty

Rychlé obědy Domácí pekárna

Nejlepší polévky

Linecke cukrovi

jablecna buchta VI.

Pizza - Langoše

Cestování

COVID pravidla pro cestování

Výlety s dětmi Kam na lyže

Akademie Lidé a Země: Jak stanovit
hranice světadílů?

Česko-slovenská nej! Vynálezy, které si
podmanily svět, uvidíte v Brně

Nizozemsko očima Češky: Domy zde
nemají plot a velikým oknem z ulice…

Pro generaci Z

#inspirace #wellbeing #news

Zdraví

Katalog nemocí Krevní skupiny

Bylinky

Co pomůže s nedostatkem energie?
Krátká meditace i šálek čaje

Na co jsou dobré kopřivy? Nejen na
revma, ale i proti únavě, alergii…

Domácí zraková cvičení, kterými posílíte
oči: Jaká to jsou a opravdu…

Pro nejmenší

Mourissonova poradna Komiksy

Vystřihovánky ABC

EA schválilo přejmenování série FIFA.
Nový název by mohl být EA…

Jak a podle čeho vybrat grafickou kartu?

Úniky prozrazují, že do seriálového The
Last of Us zamíří také Henry…

Video

Prostor X Branky, body, kokoti

Fortuna liga

Blšany opuštěné i udržované. Jak dnes
vypadá stadion a areál v…

SESTŘIH: Mountfield HK - Mladá Boleslav
3:4p. Vítěz základní části…

Mountfield HK - Mladá Boleslav: Kelemen
tečoval Ševcovo nahození a…

Nákupy

hledejceny.cz

Zboží Živě

sleviste.cz

azz.cz

bazar.blesk.cz

zbozi.blesk.cz

zbozi.mobilmania.cz

nejrychlejsi.cz

Slevové kupony

Nejlevnější mobily

Nejlevnější pračky

Horská kola

Mimibazar

Testujte s Mimibazarem

Roušky

Dětské zimní bundy

Dětské svetry

Dětské čepice

Dětské rukavice

Dámské zimní kabáty

Dámské čepice

Dámská pyžama

Společenské hry pro děti

Doporučujeme

Black Friday 2021

Televize za skvělé ceny

LEGO hračky

iPhony 13

Robotické vysavače

CZC klub v novém

Notebooky

Rádio a zábava pro děti

Chytré hudební rádio

Frekvence 1
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Soutěžte o mop Vileda
TURBO 3v1

Změna času na letní: Už
v neděli si nezapomeňte
přeřídit hodiny!

Jak odstranit zápach z
pračky? Vyzkoušejte 5
osvědčených tipů

Pryč s jarní únavou aneb
8 tipů, jak detoxikovat
unavené tělo

HOUSKOVÉ KNEDLÍKY -
DOMÁCÍ -KRÁSNĚ
NADÝCHANÉ

Křehké koláče

Maminka.cz › Podcasty

VIDEO: Narodil se vetřelec. Občas někde
padne i rodičovská facka, říká k žárlení
starších sourozenců psycholog

Tereza Víchová
14.  10.  2021

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Jsem na druhé koleji?

S nadsázkou se říká, že příchod nového sourozence se dá přirovnat k situaci, kdy byste si
domů vzali nového partnera se slovy: „Miláčku, tohle je můj další manžel. Mám ho ráda
stejně jako tebe a odteď tu s námi bude bydlet.” Připadá vám to přitažené za vlasy?

„Ta situace se dá také přirovnat třeba k tomu, když si rodina před sourozencem pořídí třeba
pejska,” vysvětluje Vilém Urban. „Dítě se na něj těší, nemůže se dočkat. Ale když je štěně
doma, najednou má spoustu potřeb a často i věští pozornost než dítě.” A s tím se vyrovnat
jednoduché není.

Budeš mít brášku. Dál se na to připravit?

„Samozřejmě záleží na věku,” odpovídá Vilém Urban na otázku, zda se dá popsat, jak bude
dítě na miminko reagovat. „Obecně ale platí, že děti mají rády své rituály. A je důležité, aby
své jistoty neztratily v době, kdy se narodí sourozenec." Kdo zažil kolotoč třeba kolem
batolete a miminka, asi potvrdí, že v tu chvíli se obrátí celý svět vzhůru nohama a
dodržet čtení pohádky v sedm večer je občas nadlidský úkol. Odborník radí zapojení více
členů rodiny, samozřejmostí by mělo být fungování tatínka, babiček.

„Univerzální rada ale neexistuje. Starší děti by se měly na příchod sourozence připravit, ale
přecitlivělé a přílišné řešení je také na škodu. Ideální je přirozená cesta – vybíráme kočárek
pro miminko, pomůžeš nám?” radí Vilém Urban.

K babičce? Ne, raději ona k nám

Často ve snaze všem situaci ulehčit mohou rodiče nadělat spíš škodu, třeba tím, že
pošlou starší dítě k babičce. Vedeni dobrým úmyslem, aby mělo zachovány všechny své
rituály, když na něj třeba přechodně bude méně času, než se rodina zorientuje v novém
nastavení:

„Ve svém okolí jsem třeba z tohoto pokusu zažil neblahé následky do dalšího života. Je to sice
extrém, ale stát se může. Určitě doporučuji nechat babičku naopak přijet k nám na nějakou
přechodnou dobu. Pro dítě je ale jeho prostředí zásadní.”

Vztek a afekt. Co s nimi?

Dítě válející se v kaluži nebo křičící u miniaturní vaničky, že do ní chce taky, když je tam
miminko? Nic neobvyklého. Unavený rodič na pokraji nervového zhroucení, kterému
občas vyletí ruka jakkoliv se snaží ovládnout, je logickým následkem.

„Důležitý je nadhled a klid,” říká psycholog s uznáním faktu, že právě to je někdy téměř
nemožné. 

„Samozřejmě je důležitý i temperament dítěte, někdo se rád válí v kaluži, někdo je tišší. Tyhle
silné projevy jsou ale odrazem rodičů a jejich výchovy. Zamyslel bych se nad momenty, kdy
šlo něco udělat jinak. Třeba dítěti chybí rámec a vzorec pro určité situace. Dnešní doba je
typická tím, že se hranice spíš rozvolňují, než utahují. Ale dítě potřebuje znát, co se v jaké
chvíli bude dít, kde má hranice a co následuje, když je překročí,” dodává Vilém Urban.

Všechny již zveřejněné podcasty si můžete také poslechnout na Apple Podcasts, Spotify
a Google Podcasts. 

 

 

 

 

Témata: Sourozenci, Podcasty, Rodina a vztahy, Rodina, Miminko, Péče o dítě a jeho výchova,
Chování a vztahy, Nejlepší video, pád, Vetřelec, Tempera, Děti, Starý sourozenec, Psycholog, Facka,
Láska

MIMIBAZAR

 

Ať už to nazveme žárlení, zlobení, nebo upozorňování na
sebe, narození miminka s rodinou pořádně zahýbá a se
starším sourozencem obzvlášť. Bezvýhradná láska se
obvykle nekoná a je to zcela normální. Jak se s novou
situací vyrovnat a co rozhodně (ne)dělat, radí psycholog a
kouč Vilém Urban v úvodním videu.

Máma z Nigérie porodila
"černobílá" dvojčata! Podívejte
se na dojemné fotografie z jejich
života

První vteřiny po porodu: 30 fotek
neopakovatelného zážitku
zrození

GALERIE: Retro "káry" z dob
našich prababiček. Podívejte se
na fascinující vývoj dětských
kočárků

Nedávali jí šanci, nakonec má
čtyřčata! Neuvěřitelné fotky před
a po

Emotivní vyznání táty, který
přišel o svou těhotnou ženu.
Fotografie s dcerkou, která
přežila, berou za srdce...

Miminko v manželské posteli?
Nedělejte to, varuje tahle máma.
Proč?

Herečka Eva Josefíková je
maminkou. A miminko má
neobvyklé jméno

GALERIE: Princezna Charlotte
nebo princ George jako dospělí?
Neuvěříte, jak budou vypadat
děti královských rodin za pár let

Nejsmutnější příběh! Miminko
žilo jen sedmnáct minut. Z fotek
až mrazí

Soutěžte o mop Vileda TURBO 3v1 Změna času na letní: Už v neděli si nezapomeňte přeřídit hodiny!

Jak odstranit zápach z pračky? Vyzkoušejte 5 osvědčených tipůPryč s jarní únavou aneb 8 tipů, jak detoxikovat unavené tělo
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Reklama 1 ze 2. Video bude pokračovat za 10 sekund.

 

VIDEO: Bolest břicha v těhotenství.
"Jé, to je síla!" si můžete říkat i při
poslíčcích, popisuje porodní
asistentka
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DALŠÍ VIDEA

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU

KOUPIT ČASOPIS PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU OBJEDNAT PŘEDPLATNÉ

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
KURIOZITA

GALERIE

RETRO

RODINA

LÁSKA A VZTAHY

VAŠE PŘÍBĚHY

SLAVNÉ MAMINKY

GALERIE

VAŠE PŘÍBĚHY
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Dubnová Maminka 
právě v prodeji

OBJEDNAT ZDE

TĚHOTENSTVÍ POROD DĚTI PODCASTY TESTUJEME ČTENÍ PRO DĚTI

https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-ze-zivota-hvezd/634129/ktere-saty-z-oscaru-byly-nejkrasnejsi-v-roce-kdy-jste-se-narodila.html
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/708013/nastvany-sean-penn-roztavim-oscarovou-sosku-jestli-akademie-nenecha-promluvit-ukrajinskeho-prezidenta.html
https://www.zeny.cz/saty-na-svatbu-host
https://www.mimibazar.cz/clanek/2045/zmena-casu-na-letni-2022-uz-v-nedeli-si-nezapomente-preridit-hodiny
https://www.dama.cz/clanek/jak-se-zamilovavaji-muzi-podle-znameni-takhle-zjistite-co-na-nej-plati
https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/co-pomuze-s-nedostatkem-energie-kratka-meditace-i-salek-caje-6691.html
https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/192248/velka-radost-u-zemanovych-prezidentske-mimino-ma-byt-na-ceste.html
https://horoskopy.blesk.cz/clanek/nove-horoskopy-astroclanky-astrologie/707720/horoskop-na-dalsi-tyden-koho-ceka-profesni-rust-a-komu-hrozi-zraneni.html
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/707917/zvlastni-zaliba-herce-barese-funeralni-turistika-prochazi-hrbitovy-a.html
https://magazin.recepty.cz/clanky/recepty-z-mleteho-masa-6-bezkonkurencne-nejlepsich-obedu-926.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/702030/online-rusove-zabili-70-vojaku-u-charkova-ukrajinci-sestrelili-5-stihacek-a-vrtulnik.html
https://www.e15.cz/kandidati-na-prezidenta
https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/102822/aktualni-prehled-vladnich-opatreni-bez-testu-nebo-ukonceneho-ockovani-ani-ranu.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/708048/velky-utok-rusu-po-cele-ukrajine-vybuchy-znely-kyjevem-zitomyrem-i-luckem-kousek-od-polska.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/702030/online-mariupol-uz-neexistuje-priznal-zelenskyj-rusove-znovu-utoci-nedaleko-polskych-hranic.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/708047/elity-prchaji-z-ruska-putinova-megastar-alla-pugacovova-s-rodinou-utekla-do-izraele.html
https://isport.blesk.cz/1-liga
https://isport.blesk.cz/kategorie/3817/biatlon
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-mma/409572/kalendar-ufc-a-oktagonu-kdy-se-konaji-nejblizsi-mma-zapasy-a-turnaje.html
https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/411426/nej-z-devadesatek-smicer-kousek-od-sparty-platovy-skok-kseft-s-auty.html
https://isport.blesk.cz/clanek/tenis/411434/fruhvirtova-vyradila-hvezdu-skrec-azarenkove-v-akci-kvitova.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga-rozcestnik-sezony-generali-play-off/411440/smolenak-o-vyrazeni-nejvetsi-zklamani-nic-horsiho-jsem-nezazil.html
https://www.reflex.cz/clanek/filmy-a-serialy/110085/top-10-2021-velky-prehled-nejlepsich-filmu-roku.html
https://prozeny.blesk.cz/velikonoce
https://avmania.zive.cz/filmy-na-vikend
https://www.kvizuj.cz/
https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/706741/fire-nastupujici-hnuti-zamerene-na-financni-nezavislost-co-presne-to-ale-znamena.html
https://www.blesk.cz/clanek/zabava-souteze/707930/hrajte-s-nedelnim-bleskem-o-ceny-k-filmu-posledni-zavod.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/708045/senior-85-z-prachaticka-je-od-ctvrtka-nezvestny-spatne-chodi-a-je-zmateny.html
https://www.maminka.cz/clanek/tehotenska-kalkulacka
https://horoskopy.blesk.cz/
https://www.zeny.cz/jak-zhubnout
https://www.ahaonline.cz/clanek/aha-pro-zeny-vip-svet/191949/hlasatelka-marie-tomsova-69-si-prosla-tragedii-zemrel-ji-maly-synek.html
https://www.ahaonline.cz/clanek/aha-pro-zeny-trendy-a-styl/191963/bryle-podle-tvaru-obliceje-jak-je-vybrat.html
https://www.maminka.cz/clanek/velikonocni-dekorace-domov-vyzdoba-velikonoce-2022-tvoreni
https://www.auto.cz/alko-kalkulacka
https://www.auto.cz/elektronicke-dalnicni-znamky-2021-kolik-stoji-jak-je-koupite-a-kdo-je-nemusi-mit-136666
https://www.auto.cz/kupni-smlouva-na-auto-stahnete-si-vzor-pilovany-pravniky-a-pripomente-si-dulezite-zasady-111530
https://f1sport.auto.cz/clanek/fotogalerie-velka-cena-saudske-arabie-2022
https://f1sport.auto.cz/clanek/hamilton-ziskal-v-dzidde-jen-jeden-bod-potrebujeme-vice-vykonu-a-prilnavosti-rika
https://f1sport.auto.cz/clanek/takovy-by-mel-byt-kazdy-zavod-pochvaluje-si-leclerc-dalsi-bitvu-s-verstappenem
https://mobilmania.zive.cz/
https://mobilmania.zive.cz/katalog
https://www.zive.cz/Poradna/sc-20/default.aspx?consult=1
https://avmania.zive.cz/clanky-a-bleskovky/lampicka-a-bluetooth-reproduktor-ikea-vappeby-nezmokne-a-vydrzi-az-13-hodin
https://avmania.zive.cz/clanky-a-bleskovky/recenze-zesilovace-atoll-in80-signature-kvalitni-zabavne-hi-fi-po-francouzsku
https://www.zive.cz/clanky/microsoft-inovuje-svuj-translator-umela-inteligence-vylepsila-preklady-mezi-jazyky-az-o-15-/sc-3-a-215634/default.aspx
https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/danove-priznani-2022-kdy-a-kdo-musi-priznat-dane-za-rok-2021-1386597
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