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Otázka:
Dobrý deň, mám 22-mesačného syna, ktorému dlho trvá, kým sa osmelí, ale potom je problém ho
vytiahnuť z vane. Chcem sa spýtať, či by bolo vhodné chodiť s ním na plávanie a chcem sa spýtať,
kde je možné v Žiline navštíviť takého kurzy. Ďakujem.
Odpoveď:
Na Vašu otázku sa čiastočne hodí aj odpoveď na predchádzajúcu otázku. Výhoda je však v tom, že
dosiahnete relatívne vždy dobrý výsledok, čo je pre rodičov dôležitý pocit. Plač dieťaťa pri
ukončovaní akejkoľvek činnosti ktorá ho veľmi baví, nie je pre dieťa nebezpečný. Je však potrebné
pokúsiť sa ho minimalizovať rýchlym zmenením prostredia a zameraním pozornosti dieťaťa na iné
činnosti. Kontakt na plávanie v Žiline Vám prikladám: "Plavecké jasličky MOKO", telefón: 0911 58 33
40 (http://moko.sk [1]). Na základe informácií od zákazníkov Vás však chcem poprosiť, aby ste
neprijímali mechanicky program, ktorý budete cítiť, že Vášmu dieťatku nevyhovuje. Nácvik plávania
a plaveckých prvkov do tejto vekovej kategórie detí určite nepatrí a každý rodič má právo spýtať sa a
požiadať organizátora o prispôsobenie programu tak, ako cíti, že jeho dieťatku vyhovuje najviac. U
detí je to v prvom rade hra, potom hra a až potom hra.... :o) Rodičia by sa nemali báť vysloviť svoj
názor a pocity. Ide predsa o ich vlastné deti! A známe, že niekedy menej je viac, platí u detí desať
násobne... :o)

Alexander Vajda
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