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Drodzy
Czytelnicy!
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje! W oczekiwaniu na ten cudowny,
słoneczny czas oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer magazynu
„Tesco Loves Baby”. Wierzę, że jego lektura nie tylko przyniesie Wam
cenną wiedzę, ale także umili przygotowania do letnich wojaży.
Niezmiennie czeka tu na Was wiele wartościowych porad i informacji
– w gronie naszych ekspertów są bowiem specjaliści w zakresie żywienia,
pielęgnacji i opieki nad dziećmi, lekarze i pedagodzy. Dzięki współpracy
z nimi przygotowaliśmy artykuły, które będą dla Was wsparciem na
niełatwej, lecz pełnej pięknych chwil drodze do bycia dobrym rodzicem.
Jak zawsze na naszych łamach goszczą gwiazdy. Tym razem zawitali
do nas popularna aktorka Marta Król oraz Wojtek Cugowski, który we
wzruszającym felietonie „Córeczka tatusia” pisze o emocjach i nadziejach,
jakie niesie ojcostwo.
Przygotowaliśmy dla Was także wiele konkursów, w których możecie
wygrać wspaniałe nagrody, a posiadacze karty Clubcard znajdą u nas
atrakcyjne kupony zniżkowe.
Mamy też wspaniałą informację! Nasza marka własna – Tesco Loves Baby –
uzyskała potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa przyznane przez Instytut
Matki i Dziecka. Dziękujemy!
Lato to synonim odpoczynku i błogich chwil. Jak powiedziała poetka Anna
Kamieńska: „Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie
na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego”. Dołóżmy więc wszelkich starań,
by ta beztroska naszych podopiecznych trwała jak najdłużej!

EDYCJA ZDJĘĆ
Paweł Chlebowski

Życzę przyjemnej lektury!

REKLAMA
Monika Kraus
Monika Ostrowska
reklama@tescolovesbaby.pl
DRUK I OPRAWA
RR Donnelley Europe Sp. z o.o.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.
Produkty prezentowane w magazynie „Tesco Loves Baby” nie
stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Cena i dostępność
produktów w sieci Tesco może się różnić w zależności od sklepu.
Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich wskazanych,
szczególnie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania
asortymentu. Produkty z ceną bez gwiazdki nie są dostępne
w sklepach sieci Tesco.

*Ceny z 4.05.2015 r.
Zdjęcia: Karina Awarska-Matuszak, Anna Tomczyńska,
F&F, Shutterstock.com, mat. pras.
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Wywiad

--

w najpiekniejszej

z rol
Jak pogodzić liczne
obowiązki – pracę,
hobby i życie rodzinne?
Wbrew pozorom można
sobie z tym poradzić!
O wymagającej, lecz
pięknej roli mamy
rozmawiamy z aktorką

Martą Król.
Rozmawiała: Sylwia M. Kupczyk

Mówi się, że macierzyństwo to najtrudniejsza rola
w życiu kobiety. Co o tym
sądzisz?
Macierzyństwo to rola wymagająca, ale też jedna z najpiękniejszych i najbardziej wdzięcznych.
Z jednej strony wchodzimy w nią
naturalnie, intuicyjnie, z drugiej
jednak trochę musimy się w niej
podszkolić. Będąc matką, można
dużo dostać i wiele się nauczyć.
Zanim urodziłam dzieci, nie byłam
pewna, czy dam sobie radę, czy
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będę dobrą mamą. Teraz wiem, że
to przychodzi stopniowo. Powoli,
wraz z pojawieniem się dzieci,
rodzą się ogromna miłość, siła
i poczucie, że wcale nie trzeba być
perfekcyjną mamą – wystarczy być
dość dobrą – bo dzieci potrzebują
przede wszystkim miłości i poczucia bezpieczeństwa.

Co narodziny dzieci zmieniły w Twoim życiu?
Nam, aktorom, łatwo skupiać się
na sobie, na swoich uczuciach

i przeżyciach. Bycie mamą sprawiło,
że stałam się od tego wolna. Dzieci
oduczają egoizmu. Zapewne każda
mama wie, że gdy dziecko choruje,
to wszystkie inne sprawy odchodzą
na drugi plan. Dzieci nauczyły mnie
też dystansu do siebie i do pracy
zawodowej. Zmieniło się także to,
że rzadko budzę się później niż
o siódmej rano.

A jak Twój mąż odnalazł
się w niełatwej przecież
roli ojca?

Wywiad

Mój mąż, jeszcze zanim go
poznałam, zdobył już spore
doświadczenie w opiece nad
dziećmi, ponieważ pochodzi
z wielodzietnej rodziny, jest wujkiem i ojcem chrzestnym wielu
dzieci. Nie miał więc problemu
z wejściem w rolę ojca. Odnalazł
się w niej idealnie. Uwielbia bawić się z dziećmi i wymyślać im
różne wyzwania, ale też nigdy nie
uciekał od obowiązków, takich
jak na przykład zmiana pieluch
czy ugotowanie obiadu. Znam
zresztą wielu mężczyzn, którzy
świetnie odnajdują się w roli
ojca: przewijają, noszą, bawią,
usypiają maluchy, i wydaje mi się
to bardzo męskie.

Jakie umiejętności, cechy
wypracowane w pracy aktora przydają się w opiece
nad dziećmi?
Myślę, że bywa wręcz odwrotnie
– to umiejętności które zdobyłam
jako matka przydają mi się w aktorstwie! Dużo czerpię od swoich
dzieci – spontaniczność, radość
z bycia tu i teraz, bezgraniczną
wiarę i zaufanie. Uczucia, które
mam jako matka, sprawiają też,
że mogę wiarygodnie budować
i wcielić się w rolę matki, np.
Soni w „M jak miłość” czy Grace
w „Cudotwórcy”, gdzie gram
niedoszłą matkę. W kwietniu
zaczęłam też próby w Teatrze
na Woli – 10 lipca odbędzie się
polska prapremiera sztuki „Dziwny przypadek psa nocną porą”.
Gram tam Judy, matkę głównego
bohatera.

Wiele z cech, które przydają się w aktorstwie, sprawdza
się w życiu rodzinnym. Moja
praca wymaga systematyczności
i odpowiedzialności za ekipę
i partnerów. Wspólnie tworzymy
dzieło, projekt i musimy zjednoczyć nasze plany, talenty, dojść
do porozumienia, ustalić zasady.
Czasem też nabieram dzieci,
udaję jakieś inne osoby, zwierzęta
i wygłupiam się z nimi na ulicy,
w przedszkolu, nie zważając na
to, „co ludzie powiedzą”.

Znam wielu mężczyzn,
którzy świetnie
odnajdują się w roli
ojca: przewijają,
noszą, bawią, usypiają
maluchy, i wydaje mi
się to bardzo męskie.
Jak godzisz pracę zawodową, aktywne życie z wychowywaniem dzieci?
Mam cudownego męża, który
rozumie, na czym polega mój
zawód, i pomaga mi go łączyć
z wychowywaniem dzieci. Staram

się zachować umiar w pracy i nie
przyjmować wszystkich propozycji.
Jeśli mogę, nie pracuję w niedziele. Regularnie organizujemy wyjazdy na wakacje, ferie i weekendy.
Bycie aktorką ma też takie plusy,
że czasami jestem wolna rano
i w ciągu dnia, kiedy inni rodzice
pracują. Mogę wtedy zabrać dzieci np. do muzeum, dokąd bardzo
lubimy chodzić.
Praca na planie seriali „M jak
miłość” czy „Prawo Agaty”,
w którym zagrałam gościnnie, nie
wymaga ode mnie całodniowej
pracy dzień w dzień. Pozwala mi
to swobodnie łączyć obowiązki
aktorki z obowiązkami mamy.

Czy dzieci bywają z Tobą
w teatrze albo na planie
filmowym? Jak odnajdują
się w tym świecie?
Staram się oddzielać świat zawodowy od świata prywatnego.
Dzieci wiedzą, że jestem aktorką,
ale nigdy chyba mnie nie widziały
na ekranie czy w teatrze na scenie.
Nie mamy telewizora, za to często
chodzimy do teatru na spektakle
dla dzieci. Maksio i Tosia czasami
bywają też ze mną w studiach nagrań, gdzie nagrywam dubbingi,
›
a Marcin nowe piosenki.
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Wywiad

›

Jesteś bardzo aktywna nie
tylko zawodowo – czy rodzina dzieli Twoje zamiłowanie do sportu?
To prawda – sporo pracuję: gram
w Teatrze Dramatycznym, w serialu TVP „M jak Miłość”, zdarzają
się role filmowe albo gościnne
występy, jak ostatnio w produkcji
TVN „Nie rób scen”, ale mam
też wiele pasji pozazawodowych.
Z moim mężem, Marcinem, dzielimy miłość do ruchu. Jeździmy
na rowerach, na motocyklu,
a zimą na nartach. Lubimy pływać
i podróżować. Dzieci chyba
wyssały zamiłowanie do aktywności z mlekiem matki. W wolnym
czasie, jeśli akurat nie jeździmy na
rowerach czy łyżwach, zwiedzamy
muzea, wystawy, spacerujemy
po Warszawie lub podróżujemy
po Polsce i odwiedzamy różne
piękne zakątki.

Jakie miejsca w Polsce lub
Europie mogłabyś zatem polecić na wakacje z dzieckiem?
Polska to często niedoceniane
miejsce na mapie. Bardzo lubimy
Morze Bałtyckie i jego przepiękne
plaże idealne na wyjazdy z małymi
dziećmi oraz takie miejscowości,
jak Dębki, Poddąbie, Kąty Rybackie, Jastrzębia Góra. Kochamy
Kaszuby, Suwalszczyznę i Podlasie,
gdzie można znaleźć świetne
gospodarstwa agroturystyczne.
Polecam spływy kajakowe z dziećmi i jazdę konną.
Jeśli chodzi o Europę, ostatnio robimy wyprawy kolejowe
lub samochodowe do różnych
miast. Polecam szczególnie
przyjazne dzieciom Berlin,
Pragę, Barcelonę, miasteczka
w Grecji i Włoszech, a zwłaszcza
przepiękną Ligurię.

To wszystko, o czym rozmawiamy, rodzi jeszcze
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Staram się oddzielać
świat zawodowy od
świata prywatnego.
Dzieci wiedzą, że jestem
aktorką, ale nigdy mnie
nie widziały na ekranie
czy w teatrze.
jedno pytanie: czy będąc
w ciąży, byłaś równie aktywna, czy też starałaś się
oszczędzać?
Wiadomo, że ciąża jest stanem
niezwykłym, ale jeśli przebiega

prawidłowo, bez zakłóceń,
nie przeszkadza w uprawianiu
sportu. Ja w obu ciążach do
końca ósmego miesiąca dużo
się ruszałam, chodziłam na
basen i na spacery, jeździłam na
rowerze, uczęszczałam na zajęcia
dla kobiet w ciąży, poznając
wiele wspaniałych dziewczyn,
z którymi do dziś się przyjaźnię.
Zrezygnowałam jednak w tym
czasie z jazdy konnej, przestałam też jeździć na skuterze, za
czym bardzo tęskniłam. Miałam
świadomość, że moja sprawność
przyda się w trakcie porodu
i późnej podczas pierwszych
miesięcy życia dziecka, które
pochłaniają ogrom energii.

Jak szybko wróciłaś do
pełnej formy i pracy
zawodowej po ciąży?
Po urodzeniu dzieci nie popędzałam
swojego organizmu do szybkiego
powrotu do formy. Karmienie piersią, nocne wstawanie, zmęczenie

W roli rodzica

nie sprzyjają ostrym dietom. Wracałam do formy
powoli, można powiedzieć, że w zgodzie z naturą.
Po trzech miesiącach od dziecka zaczęłam chodzić
na zajęcia dla kobiet z dziećmi. To świetny czas dla
mamy, by poćwiczyć, spotkać inne młode mamy i się
odprężyć. Nie stosowałam żadnych diet, karmienie
piersią sprzyja chudnięciu, trzeba też pić dużo wody.

Dziewczyny, odwagi! Macierzyństwo to piękne doświadczenie, warte podjęcia ryzyka bycia bardziej
zmęczoną, trochę grubszą i może nawet mniej
atrakcyjną przez jakiś czas. W obliczu tego małego
cudu, jakim jest dziecko, nie ma to większego znaczenia. Dziecko mobilizuje do działań. Pomimo że
po jego urodzeniu przybywa obowiązków, paradoksalnie można lepiej zorganizować sobie czas.
Łatwiej jest zrezygnować z zajęć i rzeczy, które nie
były istotne, i skupić się na tym, co najważniejsze.
W moim przypadku bycie mamą zrodziło większą
mobilizację, organizację i – co zadziwiające – mam
teraz więcej czasu na swoje sprawy zawodowe
oraz na przyjemności. A

REKLAMA

Jakich rad udzieliłabyś przyszłym mamom, które boją się o to, że po narodzinach dziecka nie zdołają wrócić do
wcześniejszej aktywności?

Marta Król
Absolwentka krakowskiej PWST,
dziennikarstwa na Uniwersytecie
Warszawskim i Mistrzowskiej Szkoły Wajdy
na kursie Script.
Aktorka teatralna (obecnie gra główne
role na deskach Teatru Dramatycznego
w Warszawie, a od 2014 r. jest członkinią
międzynarodowego Teatru Trans-Atlantyk)
i filmowa. Miłośnicy szklanego ekranu znają
ją także jako Sonię z popularnego serialu
„M jak miłość”.
Jest mamą sześcioletniego Maksia i czteroletniej
Tosi, a życie rodzinne łączy z pracą zawodową
i realizowaniem własnych pasji: podróżuje,
maluje, gra na wiolonczeli, fortepianie i gitarze,
jeździ konno i na motocyklu, uprawia kitesurfing,
kocha wspinaczkę.

TESCO LOVES BABY
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WOJTEK
CUGOWSKI

córeczka

S

pędzaliśmy akurat miły
wieczór w domu, w towarzystwie naszej dobrej
znajomej, która przyjechała
do nas z zagranicy. Kiedy tuż przed
północą żona zawołała mnie do
sypialni, poszedłem tam, niczego
się nie spodziewając. Nie zdawałem
sobie sprawy, że to już, że to właśnie ten moment, na który od tylu
miesięcy czekałem z niecierpliwością, a zarazem z wielkim przejęciem i – nie ukrywam – z pewnym
strachem. Człowiek chyba nigdy nie
jest przygotowany na pojawienie się
nowej maleńkiej istoty w swoim życiu. Potem szybki pakunek, szpital,
nerwy i oczekiwanie… i tak do rana.
Nasza cudowna pannica przyszła
na świat o 5.45, głośno zaznaczając
swoją obecność. Uczucia? Tego
nie da się opisać, wszystko naraz.
Radość i szczęście kotłowały się
w mojej głowie i w sercu jak w rockowym przeboju.
Narodziny Weroniki były cudownym rozpoczęciem nowego etapu
w moim życiu – zostałem dumnym
tatą. Tego samego dnia spełniło
się jeszcze jedno moje marzenie,
które nosiłem w sobie od dziecka. Drugiego grudnia wieczorem
w warszawskim Klubie Stodoła
zespół Bracia, który jest również
w jakimś sensie „moim dzieckiem”,
dostąpił zaszczytu zagrania jako
support przed zespołem Whitesnake. Właśnie ten zespół był i jest do
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Radość i szczęście
kotłowały się
w mojej głowie
i w sercu jak
w rockowym
przeboju!
dziś jednym z moich ukochanych.
Pamiętam, jak mój ojciec przywoził
z Zachodu płyty z muzyką rockową,
których w Polsce nie można było
nigdzie posłuchać, a tym bardziej
kupić. Zasiadaliśmy przed odtwarzaczem i z wypiekami na twarzy
słuchaliśmy do oporu… Tak rodziła
się we mnie miłość do muzyki, którą
uwielbiam do dziś. I właśnie tego
pięknego dnia, kiedy na świecie
pojawiła się moja duma, moja Córka,
dostąpiłem zaszczytu zagrania przed
zespołem, którego plakaty rozwie-

szałem jako dziecko w całym pokoju, którego piosenki śpiewałem
od małego, na którym wzorowałem
się, zaczynając grać na gitarze.
Mogłoby się wydawać, że są
takie marzenia, które nigdy się nie
zrealizują, nie spełnią, a przynajmniej będzie to bardzo trudne…
A tu proszę – dwie niespodzianki
tego samego dnia! Życie może
zaskakiwać!
Czasem zastanawiam się, jak to
będzie za kilka lat. Czy Weronika będzie dzielić moje pasje?
Niewątpliwie czuje bluesa i na
pewno przejawia te muzyczne
inklinacje, choć ma dopiero pięć
lat. Ostatnio zapytała mnie: „Tato,
a jak byłeś mały, to wstydziłeś się
śpiewać?”. Odpowiedziałem jej, że
nie. Córcia wyznała wówczas: „A ja
jestem wstydziochem”. A jednak
kiedy myślę o jej edukacji, która
zbliża się wielkimi krokami, przed
oczami staje mi szkoła muzyczna.
Jestem zdania, że talenty i zdolności dostaje się po to, żeby je
rozwijać. I z pewnością nie jest to
dziki pęd do postawienia kolejnej
Cugowskiej na scenie. Jeśli kiedyś
zdecyduje się zostać weterynarzem,
lekarzem, będzie chciała prowadzić
sklep – zawsze będę jej kibicował.
Najważniejsze, żeby była dobrym,
mądrym, pewnym swoich umiejętności człowiekiem. Mam nadzieję,
że odnajdzie swoje miejsce i będzie
szczęśliwa. Ma na to całe życie. A

Rafał Masłow

TATUSIA

Temat numeru

UCZĘ

SIĘ
KAŻDEGO

DNIA!
Pierwsze miesiące życia
dziecka, począwszy
od momentu narodzin,
obﬁtują w nowe wyzwania,
odkrycia i postępy.
Rodzice niemal codziennie
mają okazję zaobserwować
u swojej pociechy nowe
zachowania i umiejętności.
Czym może nas zadziwić
półroczne niemowlę?

12
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Kamienie
milowe
w rozwoju
cia
niemowlę

Temat numeru

Z każdym dniem maleństwo staje
się bardziej świadome swojego ciała
i otoczenia. Półroczne niemowlę jest
już bardzo towarzyskie – próbuje
komunikować się z otoczeniem,
wydając dźwięki naśladujące mowę
dorosłych. Niektóre dzieci czujnie
nasłuchują, gdy ktoś wypowiada ich
imię, lub powtarzają proste gesty.
Podejmują też pierwsze próby siadania. Należy je do tego zachęcać
i chwalić za podjęte wysiłki. Dziecko
zyska poczucie spokoju i bezpieczeństwa, jeśli jego dzień będzie
podlegał stałemu rozkładowi.
Powtarzalny rytm dnia jest bardzo
ważny i warto go wprowadzić jak
najwcześniej.

7.

miesiąc

RACZKUJĘ!

Siedmiomiesięczny malec zwykle
potrafi już siadać, a ułożony na
brzuszku zaczyna podpierać się
rączkami i nóżkami, przyjmując
pozycję do raczkowania. Jest
w stanie trzymać przedmioty
oraz przekładać je z jednej rączki
do drugiej. Większość maluchów
zaczyna gaworzyć, formułując
sylaby, a nawet rozpoznaje
niektóre słowa. Na tym etapie
rozwoju mogą jednak pojawić się
problemy z rytmem snu dziecka,
trzeba więc zadbać o to, by
wieczorne usypianie podlegało
niezmiennemu rytuałowi.

8.

miesiąc

ROZUMIEM
CORAZ WIĘCEJ!
W ósmym miesiącu życia można
zaobserwować dalszy rozwój
ruchowy. Niemowlę potrafi coraz
dłużej siedzieć i raczkować. Być
może uda mu się nawet stanąć
na nogach. Rozwija umiejętności
z zakresu mowy i rozumie znaczenie niektórych słów, zwłaszcza
słowo „nie”. Zaczyna także używać gestów do komunikowania
się z otoczeniem.
Niemowlęta w tym wieku bardzo
interesują się muzyką. Słuchanie
jej sprawia im wiele przyjemności. Niektóre dzieci na tym etapie
odczuwają lęk przed obcymi lub
obawę przed rozstaniem z najbliższymi, co może powodować
zaburzenia snu. Wówczas należy
ograniczyć rozstania z dzieckiem
do minimum i nie zostawiać go
pod opieką obcych dla niego
osób.

9.

miesiąc

TRZYMAM
I NIE PUSZCZĘ!!
Dziewiąty miesiąc życia to zwykle
czas, gdy można zauważyć duże
postępy w zakresie motoryki.
Niemowlę bez trudu potrafi
chwytać przedmioty jedną ręką.
Coraz lepiej radzi też sobie
z chwytem pęsetowym (tzn.
z wykorzystaniem kciuka i palca
wskazującego). Dziecko jest
w stanie pokonać proste problemy, jak na przykład wyciągnięcie
zabawki spod kocyka. Coraz częściej zdarza mu się łączyć słowa
z ich znaczeniami. Potrafi nazwać
niektóre przedmioty, gdy usłyszy
ich nazwę. Dziewięciomiesięczne
maluchy nadal potrzebują dużo
snu (13-14 godzin dziennie).
Większość dzieci przesypia
w nocy 5-6 godzin z rzędu. Resztę zapotrzebowania uzupełniają
drzemki rano i po południu.
›
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Temat numeru

›

10.

miesiąc

STOJĘ!

Dziesięciomiesięczny malec
potrafi już stać bez pomocy,
choć czasem trwa to zaledwie
kilka sekund. Warto zachęcać
dziecko, by trzymając rodzica
za ręce, podejmowało próby
chodzenia. Na tym etapie dzieci
są zdolne do zapamiętywania
przedmiotów i ludzi, a co za tym
idzie, zaczynają rozumieć, że
nieobecne osoby nie przestają
istnieć. Z każdym dniem dziecko
rozumie coraz więcej słów.
Znaczna poprawa wzroku oraz
wzrost zainteresowania ludzkimi
twarzami sprawiają, że niemowlę
jest w stanie odczytać aprobatę
bądź dezaprobatę dla swojego
zachowania na podstawie wyrazu
twarzy dorosłego.

Przedstawione etapy rozwoju
stanowią pewną średnią. Należy pamiętać,
że każde dziecko jest inne i może rozwijać się
w indywidualnym tempie. A
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11.

miesiąc

CHODZĘ!
Pod koniec pierwszego roku
życia największą aktywnością
dziecka jest ćwiczenie chodzenia. Znakomitym rozwiązaniem
będzie sprawienie mu zabawki
przeznaczonej do pchania.
Atrakcyjny prezent zachęci
dziecko do podejmowania prób
chodzenia, a także pomoże mu
utrzymać równowagę. Możliwe,
że w tym okresie malec nauczy
się już siadać z pozycji stojącej.
W dalszym ciągu rozwija się
zdolność rozumienia. Dziecko
może zacząć wypowiadać proste
słowa, a nawet łączyć kilka słów
w odpowiedzi. Roczne dziecko
nadal potrzebuje wiele snu
(13-14 godzin dziennie).
Z reguły zażywa dwóch drzemek,
choć niektórym dzieciom wystarczy już tylko jedna drzemka
w ciągu dnia.

Ciąża

DIETA W CIĄŻY
EKSPERT
Magdalena Maławska
doradca żywieniowy, ekspert
Zdrowyapetyt.pl

Jadłospis przyszłej mamy ma
znaczenie już na etapie planowania potomka i podczas kolejnych
trymestrów ciąży.
Białko musi być dostarczane organizmowi na bieżąco, zwłaszcza
w ostatnich 10 tygodniach ciąży,
gdy następuje najszybszy wzrost
dziecka. Dobrym jego źródłem
są ryby, mięso, jaja, produkty
mleczne i strączkowe. Węglowodany, głównie złożone, powinny pokrywać 60% dziennego
zapotrzebowania energetycznego.
W prawidłowej pracy przewodu
pokarmowego ważne jest dostarczanie do 40 g na dzień błonnika
pokarmowego. Wymienione

Jak skomponować ciążowe menu, by zaspokoić
potrzeby żywieniowe zarówno mamy, jak i dziecka,
które wszystkie składniki niezbędne do wzrostu czerpie
z jej organizmu?







Unikaj:

słodyczy,
fast foodów,
produktów ciężkich
i wzdymających,
serów pleśniowych,
surowych i wędzonych
ryb i mięs.

składniki oraz witaminy z grupy B
i żelazo znajdziemy w produktach
z pełnego ziarna. U kobiet w ciąży
razowe pieczywo może jednak
powodować problemy żołądkowe,
lepiej więc wybierać chleb typu
graham.

ZDROWO – SEZONOWO!
Bezcenne są żelazo (znajdujące się
głównie w mięsie, jajach i nasionach) oraz zdrowe tłuszcze (ryby,
olej rzepakowy, lniany i oliwa z oliwek są źródłem kwasów omega-3),
które zwiększają przyswajalność
witamin A, D, E i K. Wzrasta też
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zapotrzebowanie na witaminę C
i witaminy z grupy B, a zwłaszcza
na kwas foliowy (jego duże ilości
znajdują się w ciemnozielonych
warzywach). Jego niedobór zwiększa ryzyko wystąpienia u dziecka
wad cewy nerwowej i niedokrwistości megaloblastycznej.
Świeże, sezonowe warzywa i owoce
spożywaj na surowo lub po ugotowaniu, a zimą uzupełniaj jadłospis
mrożonkami i kiszonkami. A

Ciąża
PROMOCJA

EKSPERT
Anna Łęska
specjalista ds. żywienia
edukacyjnego programu „1000
pierwszych dni dla zdrowia”

Sposób żywienia przyszłej mamy
i dziecka w pierwszych latach
jego życia to kluczowe elementy
procesu programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia.
W trakcie 1000 pierwszych dni
mamy największy wpływ na zdrowie i kondycję dziecka w dorosłym
życiu. Niedojrzały organizm ma
w tym czasie szczególne potrzeby
żywieniowe. Najlepszymi produktami dla niego będą produkty
z kategorii tzw. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego. Do 6. miesiąca
życia powinno być to mleko
mamy, a po rozpoczęciu rozszerzania diety – dostępna w skle-

Zbilansowany i urozmaicony jadłospis w czasie
ciąży wpływa na zdrowie mamy i na prawidłowy
rozwój jej dziecka.

JEDZ

dla dwojga!
pach specjalistyczna żywność dla
niemowląt i małych dzieci lub
potrawy przygotowywane w domu
z uwzględnieniem potrzeb dziecka
i zasad higieny.
Więcej informacji na temat prawidłowego żywienia kobiet w ciąży
i dzieci w pierwszych latach życia
można znaleźć w serii poradników
dostępnych bezpłatnie na edukacyjnej platformie www.1000dni.pl. A
REKLAMA
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Stowarzyszenie Promocji
Zdrowego Żywienia Dzieci
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Ciąża

BĄDŹ FIT!

W ciąży nie rezygnuj z aktywności ﬁzycznej.
Odpowiednio dobrane ćwiczenia nie tylko
wzmocnią ciało i przygotują je do porodu, ale
także pomogą Ci się zrelaksować i odprężyć.

Rozluźnienie mięśni kulszowo-goleniowych:

Pozycja wyjściowa:

2

Wzmocnienie mięśni dna miednicy:

Oprzyj się na rękach, wdychając powietrze, unieś pośladki na ok. 10 cm; utrzymaj tę pozycję przez 5-8 sekund.
Robiąc wydech, powoli opuść biodra i rozluźnij się.

3

Wzmacnianie pośladków:

Przejdź do klęku podpartego. Unieś jedną nogę i zegnij
ją w stawie kolanowym do kąta prostego, następnie
unoś ją i opuszczaj, tak aby zachować kąt 90 stopni
w kolanie. Ciało powinno być nieruchome. Pamiętaj, by
podczas ruchów nie wyginać kręgosłupa.

18
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fizjoterapeutka, masażystka,
promotor zdrowia
(ewelinawnuk.pl)

leżenie na plecach, kolana i biodra tworzą kąt prosty, stopy rozstawione na szerokość bioder, ręce
ułożone swobodnie wzdłuż ciała.

1

Ugnij nogi. Jedną prostuj w stawie kolanowym
do momentu, aż poczujesz rozciąganie z tyłu uda,
przytrzymaj 3-5 sekund i zmień nogę.

EKSPERT
Ewelina Wnuk

4

Odwodzenie biodra:

Połóż się na boku. Głowę podeprzyj lub połóż na przedramieniu. Unieś nogę, kierując ją w stronę sufitu i do
boku, cały czas utrzymując wyprostowane kolano.
Nogę unoś do momentu, aż poczujesz napięcie
w udzie i pośladku.

Odżywianie

Co, jak
i kiedy?

BIALKO
w diecie malucha

EKSPERT
Anna Rzeszotek
ekspert Nestlé Zdrowy Start w Przyszłość
– programu wspierającego rodziców
w prawidłowym żywieniu niemowląt
i małych dzieci

Przed ukończeniem 6. miesiąca
życia dziecko podwaja swą masę
urodzeniową, a w ciągu roku –
potraja, jego wzrost natomiast
zwiększa się o połowę. Pierwszy
rok życia to najbardziej gwałtowny
okres jego rozwoju. Białko przyczynia się do tego, gdyż jest kluczowym składnikiem tkanek ciała
(np. mięśni), organów, enzymów,
hormonów, krwi, skóry, włosów
itp. Jeśli karmisz piersią, nie musisz się martwić o ilość dostarczanego dziecku białka, gdyż mleko
matki zapewnia wysokiej jakości
białko w ilościach potrzebnych dla
rozwijającego się organizmu.

JAKOŚĆ I ILOŚĆ BIAŁKA
Głównym składnikiem kobiecego mleka, zaraz po wodzie, jest
białko, którego skład zmienia się
i dostosowuje do potrzeb dziecka
na każdym etapie rozwoju.
Na początku mleko matki zawiera
dużo białka, gdyż dziecko potrzebuje go do intensywnego wzrostu.

20
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Czy wiesz, że...

Odpowiednio zbilansowana
dieta, w tym jakość i ilość
białka, wpływa na utrzymanie
prawidłowej masy ciała.
Kontroluj przyrosty masy ciała
dziecka na siatkach centylowych,
aby mieć pewność, że rozwija się
prawidłowo.

Odżywianie

Z czasem ilość białka w kobiecym
mleku ulega zmniejszeniu, ponieważ potrzeby dziecka maleją. Ilość
białka w mleku dostosowuje się
też do ilości mleka, które dziecko
spożywa. W pierwszych miesiącach życia dziecko wypija mało
mleka, dlatego w tym okresie ilość
białka na 100 ml mleka jest duża.
W kolejnych miesiącach dziecko
wypija większe ilości mleka, więc
ilość białka przypadająca na
100 ml jest mniejsza.

DOBRY WYBÓR
Białko składa się z aminokwasów. Każdy z nich odgrywa określoną rolę w organizmie dziecka
i każdego z nich organizm
dziecka potrzebuje w ściśle określonych proporcjach. Połączenie

Pamiętaj!

Mleko modyﬁkowane
przygotowuj ściśle według
podanej instrukcji. Błędy
w przygotowaniu wpływają
niekorzystnie na zawartość
składników odżywczych
w posiłku.

aminokwasów w odpowiednich
ilościach warunkuje jakość białka.
Skład jakościowy białka mleka
matki jest zupełnie inny niż skład
jakościowego białka mleka krowiego. Eksperci ds. żywienia są
zdania, że należy kontrolować
REKLAMA

ilość i jakość białka, jaką dziecko
otrzymuje w pierwszych miesiącach swojego życia. Rolą rodzica
jest podawanie optymalnej
ilości białka dostosowanej do
wieku dziecka i zmieniających się
potrzeb.
Dzieci po pierwszym roku życia
spożywają trzykrotnie za dużo
białka w stosunku do norm dla
ich wieku. Ponieważ 1/3 białka
w diecie dzieci pochodzi z mleka
i przetworów mlecznych, w tym
z mleka modyfikowanego, wybór
odpowiedniego mleka modyfikowanego, które ma odpowiednią
ilość i jakość białka, jest istotny. Lekarz pediatra pomoże Ci
wybrać mleko dostosowane do
potrzeb oraz tempa wzrostu i rozwoju Twojego malucha. A

Odżywianie

JAK

CZYTAĆ
ETYKIETY?

Tylko 20% konsumentów
w Polsce czyta etykiety
produktów spożywczych, a warto
to robić, wybierając produkty
dla niemowląt i małych dzieci.
Nie wszystkie produkty, które mają
barwne opakowania i sugerują, że
są stworzone dla dzieci, można
podać tym najmłodszym, czyli
niemowlętom i dzieciom do
3. roku życia.

EKSPERT
Anna Rzeszotek
ekspert Nestlé Zdrowy Start w Przyszłość
– programu wspierającego rodziców
w prawidłowym żywieniu niemowląt
i małych dzieci

Produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego różnią się od
innych produktów dla starszych
dzieci i osób dorosłych. Zobaczmy,
czym różnią się produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego
dla niemowląt i małych dzieci od
zwykłej żywności.

1.
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Ich skład, w tym odpowiednie
proporcje białek, tłuszczy
i węglowodanów, dostosowany jest do potrzeb dziecka.
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2.

Surowce, których używa się
do produkcji żywności dla
niemowląt i małych dzieci, są
ściśle kontrolowane, szczególnie pod kątem pozostałości
zanieczyszczeń, takich jak
pestycydy lub metale ciężkie.

3.

Zgodnie z przepisami prawa
produkty te nie zawierają
substancji konserwujących
i barwników.

4.

Ich skład, wielkość porcji,
a nawet konsystencja dostosowane są do wieku dziecka.
Na etykiecie produktu szukaj
wieku podawania. Jeśli etykieta produktu nie zawiera
informacji o wieku podawania, oznacza to, że produkt
ten jest przeznaczony dla
starszych dzieci, powyżej 3.
roku życia, lub dorosłych.

Odżywianie

TRWAŁOŚĆ
BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH
Produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego produkowane
z myślą o najmłodszych konsumentach zazwyczaj mają wydzieloną
w sklepie całą alejkę, regał lub
półkę. Rodzice czasem zastanawiają się, jak to możliwe, że zupka,
deserek mleczny albo obiadek
mogą bez uszczerbku dla jakości
i bezpieczeństwa stać na sklepowej
półce, a nie w warunkach chłodniczych. Niektórzy przypuszczają, że
to dzięki obecności substancji konserwujących. Otóż nie. Substancje
konserwujące są zabronione do

Czy wiesz, że...

Jeśli etykieta produktu nie
zawiera informacji dla dzieci
w jakim wieku jest przeznaczony,
oznacza to, że produkt ten jest
przeznaczony dla starszych
dzieci, powyżej 3. roku życia,
lub dorosłych.

stosowania w produktach specjalnego przeznaczenia żywieniowego
dla najmłodszych. Obiadki, deserki
mleczne, desery owocowe i soki
zachowują swoją trwałość dzięki
pasteryzacji lub sterylizacji, czyli
działaniu wysokiej temperatury
w krótkim czasie. Ten proces jest
podobny do wekowania – metody
produkcji domowych przetworów
warzywnych lub owocowych.
›
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›

Do nich też nikt nie dodaje konserwantów. Wysoka temperatura
uniemożliwia przetrwanie drobnoustrojów, a hermetyczne zamknięcie zabezpiecza produkt przed
dostępem tlenu i drobnoustrojów
w trakcie przechowywania. Charakterystyczny „klik”, który słychać
podczas otwierania słoiczka z zupką, deserkiem lub butelki z sokiem
to znak, że produkt był szczelnie
zamknięty i może z powodzeniem
trafić do brzucha malucha. A

Pamiętaj!

➍

➌

Zawsze uważnie czytaj etykiety
– znajdziesz tam wszystkie
niezbędne informacje, które
pomogą Ci wybrać produkt
odpowiedni dla Twojego
maleństwa.

➋

➊
➊ Gerber, Moja pierwsza łyżeczka,
Marchewka, po 4. mies., 125 g, 2,99 zł*
➋ Gerber, Kuchnia polska, Zupka
pomidorowa z ryżem i indykiem
po 8. mies., 190 g, 4,49 zł*
➌ Gerber, DoReMi, deserek, 12.-36. mies.,
250 g, 6,59 zł*
➍ Gerber, 100% Sok jabłkowy po 4. mies.,
300 ml, 3,39 zł*

24

TESCO LOVES BABY

Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Odżywianie

Odżywianie

1.

2.

3.

Informacja potwierdzająca, że jest
to produkt specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Wiek dziecka, po skończeniu którego można maluchowi podawać
dany produkt.
Sposób przygotowania – podany
na wszystkich opakowaniach
produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zarówno
na tych, które nie nadają się do
bezpośredniego spożycia, jak
np. kaszki czy kleiki (bo wymagają
np. dodatku wody lub mleka
modyfikowanego), jak i na etykietach gotowych dań w słoiczkach
lub sokach (które np. należy
lekko podgrzać lub przelać do
kubeczka). Aby mieć pewność, że
serwujemy dziecku odpowiednio
przygotowany posiłek, należy
dokładnie przestrzegać instrukcji
właściwego przygotowania.
Pamiętaj też, że niezjedzonych
resztek posiłku nie należy podawać dziecku ponownie.

4.

5.

6.

7.

Tabela wartości odżywczej –
znajdziemy w niej m.in. informacje
o wartości energetycznej produktu,
zawartości białka, węglowodanów
i tłuszczu. Wartości te podane są
dla 100 g lub 100 ml produktu.
Inne oznaczenia – np. „Produkt
bezglutenowy” – informacja
o obecności lub nieobecności
glutenu w produkcie jest informacją obowiązkową dla produktów
przeznaczonych dla dzieci poniżej
6. miesiąca życia.
Warunki przechowywania
– produkty należy przechowywać
w warunkach, które podaje nam
producent. Sprawdźmy, w jakim
czasie po otwarciu możemy go stosować. Niewłaściwie przechowywany produkt może ulec zmianom,
np. mikrobiologicznym, które
uniemożliwiają jego spożycie.
Informacja o alergenach –
alergeny to składniki żywności,
które mogą wywoływać alergię
lub reakcje nietolerancji. Spośród

8.

9.

10.
11.

12.

innych składników w wykazie
muszą być one wyróżnione np.
za pomocą pogrubionej bądź
podkreślonej czcionki.
Składniki produktu – ich lista
podawana jest w kolejności
od składnika, który występuje
w produkcie w największej ilości,
do składnika, którego w danym
produkcie jest najmniej.
Termin przydatności do spożycia
(„Należy spożyć do”) lub data
minimalnej trwałości („Najlepiej
spożyć przed” albo „Najlepiej
spożyć przed końcem”) – jedna
z pierwszych informacji, na którą
należy zwrócić uwagę, kupując
produkt.
Masa netto – masa produktu bez
opakowania.
Inne informacje, np. „Nie używać,
jeśli wieczko się ugina. Przy
pierwszym otwarciu wieczko musi
kliknąć”.
Warunki przechowywania przed
otwarciem.
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ZAPYTAJ
DIETETYKA
Dietetyk Nestlé, Anna Rzeszotek,
odpowiada na najbardziej nurtujące
pytania dotyczące odżywiania
najmłodszych.

1. KARMIĘ PIERSIĄ – NA

CO POWINNAM ZWRÓCIĆ
UWAGĘ, KOMPONUJĄC
SWOJĄ DIETĘ?
Karmienie piersią zwiększa zapotrzebowanie na płyny nawet do 3 l
na dobę. Taki 4-, 5-miesięczny
maluch wypija nawet 1 litr mleka
na dobę. Najlepiej więc, by mama
małego dziecka miała wciąż pod
ręką wodę, również podczas karmienia. Mitem jest, że należy wypijać duże ilości mleka lub bawarki.
Owszem, produkty mleczne są
ważnym źródłem wapnia i białka,
ale wystarczy kubek jogurtu, dwa
plasterki sera żółtego i szklanka
mleka dziennie, aby pokryć zapotrzebowanie na te składniki. Resztę
płynów uzupełniamy wodą, herbatką ziołową (np. z melisy albo mięty)
lub słabą herbatą. Szklanka soku
z jabłek lub porzeczek również
może się znaleźć w codziennym
jadłospisie.

2.

MÓJ PÓŁROCZNY
MALUSZEK CZĘSTO MA
WZDĘCIA I KOLKI PO
JEDZENIU. JAK MOGĘ MU
POMÓC?
Kolki przytrafiające się maluchom,
które nie skończyły jeszcze 6 mie-
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EKSPERT
Anna Rzeszotek
ekspert Nestlé Zdrowy Start
w Przyszłość – programu
wspierającego rodziców
w prawidłowym żywieniu
niemowląt i małych dzieci

sięcy, zazwyczaj wynikają z niedojrzałości układu pokarmowego i połykania powietrza podczas ssania.
Pomoże przyjrzenie się technice
karmienia piersią (należy malucha
karmić tak, by nie mlaskał i nie połykał powietrza). Jeśli maluch jest
karmiony butelką, należy wybrać tę
z małym otworem w smoczku, który
powinien być dobrany odpowiednio do wieku. Po karmieniu dziecku
należy pomóc w pozbyciu się
połkniętego powietrza, ponosić na
ramieniu tak długo, aż maluchowi
się odbije. Bóle brzuszka u starszych niemowląt, np. na etapie
rozszerzania diety, w 5.-6. miesiącu,
mogą wynikać z nieprzystosowania
układu do trawienia pokarmów
innych niż mleko. To mija po 1-2

Odżywianie
miesiącach. Trzeba malucha dość
często przepajać i zadbać o to, by
miał odpowiednią ilość warzyw
i owoców w diecie. Przy zaparciach
unikamy marchewki i ryżu, zamiast
tego można podawać brokuły, kleik
kukurydziany, przecier z dyni czy
przecier z suszonej śliwki.

3.

JAK KARMIĆ DZIECKO
W CZASIE UPAŁÓW?
W czasie upałów dieta dziecka nie musi być znacząco
różna od normalnego sposobu żywienia, natomiast należy dziecku często podawać
wodę do picia, niesłodzoną.
Pamiętajmy, że dobrym źródłem
wody są też sezonowe owoce,
np. truskawki, maliny czy borówki,
a także warzywa, jak ogórki lub
pomidory. Owoce i warzywa zawierają ok. 90% wody, więc są dobrą
przekąską w czasie upałów.

4.

CZY MOGĘ PODAWAĆ
DZIECIOM WODĘ MINERALNĄ?
JAKĄ WODĘ WYBRAĆ DLA
NIEMOWLAKA, A JAKĄ DLA
TRZYLATKA?
Dla niemowląt do 1. r. ż. najlepsza
jest woda źródlana lub mineralna
niskozmineralizowana (< 500 mg/l),
niskosodowa, niskosiarczanowa.
Można także podawać dziecku
wodę przegotowaną i ostudzoną.
Rocznym maluchom można podawać wodę średniozmineralizowaną,
niskosodową. Te informacje
znajdują się na etykiecie
każdej butelki wody.

5.

OD KIEDY MOGĘ
WPROWADZAĆ
DO DIETY
DZIECKA OWOCE
I WARZYWA?
WHO zaleca, aby
dzieci były karmione wyłącznie

mlekiem mamy do 6. miesiąca
życia. Po tym okresie wskazane jest
rozszerzanie diety o nowe posiłki,
np. o przeciery warzywne i owocowe, gdyż mleko mamy już nie
wystarcza dla pokrycia zapotrzebowania na składniki pokarmowe.
Natomiast po
konsultacji
z lekarzem
pediatrą
można
rozszerzanie diety
zacząć
wcześniej, po
4. miesiącu.
Zaczynamy od
jednoskładnikowych przecierów,
np. od marchewki i od jabłka lub
gruszki. Stopniowo wprowadzamy
coraz bardziej złożone kompozycje
składników.

7.

OD KIEDY DZIECKU MOŻNA
PODAWAĆ RYBY?
Posiłki z rybą wprowadzamy do
diety malucha po skończeniu
6. miesiąca. Najlepsze są ryby morskie, np. łosoś czy mintaj. Należy
unikać podawania ryb hodowlanych
i poławianych w Bałtyku, który jest
dość zanieczyszczonym morzem.
Spośród posiłków dla niemowląt,
które należą do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
jest również wybór posiłków z dodatkiem mięsa ryb. Ryby wchodzące w ich skład tych posiłków są
szczegółowo badane pod kątem
zawartości metali ciężkich oraz
innych zanieczyszczeń i muszą spełniać wymagania stawiane żywności
dla niemowląt.

6.

CZYM POWINNAM SIĘ
KIEROWAĆ, WYBIERAJĄC
MLEKO MODYFIKOWANE?
Wybór mleka modyfikowanego
najlepiej skonsultować z lekarzem
pediatrą, który zna nasze dziecko,
wie, w jakim tempie się rozwija,
czy jest w górnych granicach siatki
centylowej, czy w dolnych, czy
ma jakieś

dolegliwości ze
strony układu pokarmowego i czy jest obarczone ryzykiem alergii
pokarmowej. Tych
czynników, jak widać,
jest kilka, dlatego
warto porozmawiać
z lekarzem, który
pomoże wybrać
najlepsze mleko dla
naszego malucha.

8.

CZY ROCZNE DZIECKO
MOŻE JEŚĆ CZERWONE
MIĘSO?
Czerwone mięso mogą jeść i roczne dzieci, i młodsze. Może być ono
podawane w posiłkach również
niemowlętom po skończeniu
6. miesiąca. Czerwone mięso jest
źródłem białka i żelaza. U dzieci
w 4.-6. miesiącu życia występuje
tzw. anemia fizjologiczna, gdyż
w tym okresie kończą się u maluchów zapasy żelaza, które organizm dziecka nagromadził jeszcze
w okresie życia płodowego. Mleko
mamy zawiera go zbyt mało, dlatego po 6. miesiącu kilka razy w tygodniu należy podawać maluchom
posiłki z mięsem, aby uzupełniać
dietę dziecka w ten składnik.
W dni bezmięsne można dodawać
do zupki ugotowane na twardo
i posiekane jajo, które również jest
dobrym źródłem żelaza. A
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PROMOCJA

MLEKO

MAMY

Mleko mamy jest najbardziej wartościowym pokarmem dla
dziecka. W jaki sposób kontynuować naturalne karmienie po
powrocie do pracy lub na studia, by dostarczać maluszkowi
to, co dla niego najlepsze?

EKSPERT AVENT
mgr Ewa Kamińska
położna rodzinna, specjalista
pielęgniarstwa położniczego
i neonatologiczego

Po powrocie do codziennych
obowiązków możesz kontynuować
karmienie, odciągając pokarm i odpowiednio przechowując go w przeznaczonych do tego woreczkach lub
pojemniczkach. Bez względu na to,
jaka jest przyczyna przejścia z karmienia piersią na butelkę, decyzja ta
powinna być świadoma.

PRZYDATNE
AKCESORIA
Zanim przestawisz maluszka na
butelkę, wybierz się na przemyślane
zakupy akcesoriów potrzebnych do
karmienia. Na początek niezbędny będzie odpowiedni laktator,
najlepiej z krótką szyjką, tak abyś
przyjęła komfortową pozycje podczas karmienia. Laktator ten w czasie
odciągania pokarmu delikatnie
stymuluje odruch ssania dziecka,
zapewniając naturalny wypływ
pokarmu. Jest prosty w obsłudze
i można go używać z innymi produktami do karmienia marki Avent, np.
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pojemnikami do przechowywania
pokarmu. Dobrze sprawdzają się też
jednorazowe woreczki do przechowywania pokarmu, gotowe do
bezpośredniego użycia.

KARMIENIE BUTELKĄ
Niezbędna będzie też odpowiednia butelka – najlepiej sprawdzi się
taka, której smoczek przypomina
kształtem pierś mamy. Jeśli wybierzesz smoczek wyposażony w inno-

wacyjne płatki, Twojemu dziecku
łatwiej będzie się przyssać, a Tobie
lepiej będzie połączyć karmienie
piersią na zmianę z butelką.
Nie odstawiaj malca od piersi
z dnia na dzień, może to być
dużym szokiem. Proces wprowadzania butelki powinien trwać kilka
dni, pomoże Wam to przyzwyczaić
się do nowej sytuacji. Kiedy już
wybierzesz właściwy moment, ułóż
dziecko w odpowiedniej pozycji
– tak jak zwykle do karmienia –
i zamiast piersi podaj mu butelkę.

„TATO, NAKARM MNIE!”
W przechodzeniu na karmienie
butelką kluczowa jest rola ojca.
Dzięki pomocy taty maluch zorientuje się, że jedzenie nie zawsze
kojarzy się z obecnością mamy.
Dzięki temu zacieśnia się więź
emocjonalna między maleństwem
a tatą, a mama w tym czasie
spokojnie może odpocząć i mieć
trochę czasu dla siebie. A

Odżywianie

Odżywianie
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EKSPERT
Magdalena Brodowska
specjalista ds. żywienia

Kiedy w diecie dziecka może pojawić
się gluten? To często zadawane pytanie
i wcale mnie to nie dziwi – słysząc
zewsząd, że jest to składnik niekorzystny
dla zdrowia, mamy zastanawiają się, czy
mogą podawać produkty z glutenem
ukochanemu maleństwu.

BEZPIECZNE WPROWADZANIE

GLUTENU
DO DIETY DZIECKA

Gluten to białko występujące w zbożach, takich jak pszenica, orkisz,
żyto, jęczmień i owies. W 2014 r.
eksperci określili, że wiek dziecka
w momencie podania pierwszych
posiłków z glutenem oraz sposób
dotychczasowego karmienia nie
wpływają na ryzyko zachorowania na
celiakię – chorobę związaną z nietolerancją glutenu. Decyduje o tym
jedynie predyspozycja genetyczna.
Zgodnie z zaleceniami pierwsze
podanie glutenu powinno nastąpić
między 5. a 6. miesiącem życia,
a jego obecność w diecie dziecka
powinna być stopniowo rozszerzana
w 7. miesiącu:

I etap (5.-6. miesiąc)

– jedną łyżkę, np. kaszki manny,
dodajemy tylko do jednego posiłku
dziennie.

II etap (od 7. miesiąca)

– gluten można dodawać stopniowo
do większej liczby posiłków, obserwując reakcje dziecka.
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Pierwsze objawy
nietolerancji glutenu

Czy wiesz, że…

Należy pamiętać, że produkty
naturalnie bezglutenowe mogą
zostać „zanieczyszczone”
na wszystkich etapach
przetwarzania. Dlatego symbolem
przekreślonego kłosa oznacza się
produkty bezpieczne, a zawartość
glutenu w tych produktach jest
minimalna i stale kontrolowana.

U niektórych dzieci gluten
może wywoływać niekorzystną reakcję układu
odpornościowego, co skutkuje takimi objawami, jak:
 niska masa ciała,
 senność,
 wzdęcia,
 zaparcia naprzemienne z biegunkami,
 zaburzenia rozwoju –
niski wzrost,
 niedobór żelaza prowadzący do anemii,
 blada cera,
 bóle głowy.
Bagatelizowanie pierwszych oznak nietolerancji
tego składnika może
doprowadzić do zaniku
kosmków w jelicie cienkim,
czyli rozwoju celiakii.

Jeżeli obserwujesz u swojego
dziecka niepokojące objawy, skonsultuj je z doświadczonym lekarzem
lub dietetykiem, który skieruje
Twoje maleństwo na właściwe
badania, m.in.:
BADANIA PRZECIWCIAŁ – niestety część chorych ich nie wytwarza,

Pamiętaj!

Jeżeli obserwujesz u swojego
dziecka jakiekolwiek
niepokojące objawy, skonsultuj
je z doświadczonym lekarzem lub
dietetykiem, by wykonać badanie
genetyczne, które ostatecznie
potwierdzi lub wykluczy
możliwość rozwoju pierwotnej
nietolerancji glutenu. Kontakt
do specjalistów znajdziesz
np. na www.dfmedica.eu.

dlatego wynik negatywny
ostatecznie nie wyklucza celiakii
– zwłaszcza u bardzo małych
dzieci;
BIOPSJA JELITA CIENKIEGO –
daje ostateczne potwierdzenie,
jednak jest badaniem inwazyjnym, na które nie każdy chce
wyrazić zgodę;
BADANIA GENETYCZNE –
eksperci określili, że ponad 80%
chorych na celiakię ma układ
genów HLA-DQ2/DQ8. Geny te
występują również u osób, które
nie mają objawów, dlatego badania genetyczne są szczególnie
pomocne w zapobieganiu rozwojowi choroby. Badanie Genodiet można wykonać np. w sieci
laboratoriów Diagnostyka.
Po potwierdzeniu nietolerancji
glutenu jedynym sposobem
postępowania jest przejście na
odpowiednią dietę, wykluczającą produkty zawierające
gluten. A

Więcej informacji: www.dfmedicapolska.eu
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Mus jaglany z brzoskwinI
SKŁADNIKI
•
•
•
•
•

2 łyżki kaszy jaglanej
brzoskwinia
szklanka dobrej jakości wody
kilka łyżek mleka roślinnego
kilka kropli oleju rzepakowego

1. Kaszę jaglaną przepłucz pod bieżącą
wodą i sparz wrzątkiem. W rondelku
zagotuj wodę i dodaj kaszę. Gotuj na
małym ogniu pod przykryciem przez
20 minut.
2. W połowie gotowania dodaj obraną
i pokrojoną w kawałki brzoskwinię.
3. Zdejmij rondelek z ognia, odczekaj
kilka minut i zmiksuj całość lub przetrzyj
przez sito, dodając mleko dla uzyskania
odpowiedniej konsystencji.
4. Na koniec dodaj olej. Danie podawaj na
ciepło, łyżeczką.

➊

➋

➌

➍
➊ Canpol babies, miseczka antypoślizgowa
z uszami, 9,99 zł*
➋ Canpol babies, miseczka, 6,99 zł*
➌ Omega Optima, olej, 500 ml, cena: 7,48 zł*
➍ Tesco Organic, kasza jaglana, 400 g,
cena: 7,99 zł*
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Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

PRZYGOTOWANIE

Odżywianie

Narodziny dziecka to szczęśliwy i ważny czas dla
całej rodziny. To moment szczególny również z tego
względu, że w momencie przyjścia dziecka na świat
noworodek zostaje poddany niełatwej próbie –
musi błyskawicznie przystosować się do życia poza
organizmem mamy.
EKSPERT
Angelika Górska
Specjalista ds. żywienia
Nutricia

W TROSCE
O KOMFORT

BRZUSZKA
Do najważniejszych umiejętności,
które musi nabyć organizm dziecka, należą pobieranie, trawienie
i wchłanianie pokarmu niezbędnego do dalszego rozwoju.
Dziecko – poprzez trawienie polegające na rozłożeniu pokarmu na
proste związki – uzyskuje składniki
niezbędne do wzrostu i prawidłowego funkcjonowania.

TAK PRACUJE BRZUSZEK
Podczas karmienia rozpoczyna się
pierwszy etap długiego procesu
trawienia, który ma miejsce już
w jamie ustnej. Następnie pokarm
trafia do żołądka, w którym
wszystkie składniki pożywienia
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mieszają się z sokami trawiennymi. Odpowiednio przygotowana
treść żołądka przechodzi do jelita
cienkiego, gdzie kontynuowane
jest trawienie. Jelito cienkie jest
również miejscem wchłaniania
składników mineralnych i witamin,
a także drobnych elementów powstałych podczas trawienia. Proste
związki oraz witaminy i składniki
mineralne opuszczają układ
trawienny i przedostają się przez
cienkie, silnie ukrwione ścianki jelit
do krwi. Przez krew substancje
odżywcze zostaną rozprowadzone
po całym organizmie. Dzięki temu
przyczyniają się do prawidłowego
odżywienia i rozwoju dziecka.

DIETA NIEMOWLĘCIA
Odpowiednio dobrana dieta
niemowlęcia dostarcza mu ważnych
składników odżywczych i minerałów. Witamina D i wapń wspierają
prawidłowy rozwój kości i zębów.
Żelazo wpływa na rozwój poznawczy,
a więc m.in. pomaga maluszkowi
po raz pierwszy w życiu dostrzec
i chwycić zabawkę wiszącą nad
jego łóżeczkiem. Niektóre witaminy
wspierają również funkcjonowanie
układu odpornościowego niemowlęcia. Dlatego brzuszek dziecka jest
tak ważny – mamy dbają o to, aby
wszystko było z nim w porządku.
Wtedy ich pociecha jest chętna do
zabawy, uśmiecha się, dobrze je i śpi.

Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
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WYBIERZ TO,
CO NAJLEPSZE
W przewodzie pokarmowym
człowieka żyją miliony przyjaznych
bakterii, które wytwarzają niektóre
witaminy, a także chronią organizm
przed szkodliwymi bakteriami.
W okresie ciąży jelita płodu są
sterylne. Ich kolonizacja rozpoczyna
się w trakcie porodu i trwa nawet
do 2. roku życia, a jej przebieg
uzależniony jest między innymi od
rodzaju porodu, sposobu karmienia
niemowlęcia, a także środowiska,
w którym dorasta.
Mając na uwadze to, że dziecko,
przychodząc na świat, wciąż dynamicznie się rozwija, należy pamiętać
o wyborze sposobu karmienia do-

stosowanego do szczególnych potrzeb rozwijającego się niemowlęcia, w tym niedojrzałego przewodu
pokarmowego. Bo zdrowy brzuszek
to szczęśliwe dziecko! A

➋

➊
➌

➊ Nutricia, Mleko Następne Bebiko 2 z NutriFlor+, 800 g, 35,99 zł*
➋ Nutricia, Mleko Modyﬁkowane Bebiko Junior 3 z NutriFlor+, 800 g, 35,99 zł*
➌ Nutricia, Mleko Modyﬁkowane Bebiko Junior 4 z NutriFlor+, 800 g, 35,99 zł*
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Siedmiomiesięczne dziecko na wiele
sposobów pokazuje, że jest już gotowe,
by rozpocząć naukę samodzielnego
jedzenia. Dla rodziców oznacza
to, że odtąd powinni uzbroić się
w wyrozumiałość i cierpliwość, by nie
zniechęcić malca już na starcie.
Magdalena Lenarek

Jemzupelnie
Gdy maluch zaczyna dotykać
zawartości miseczki i próbuje
przejąć trzymaną przez rodzica
butelkę czy łyżeczkę, to znak,
że jest gotów do podjęcia nauki
samodzielnego jedzenia. Wielu
rodziców opóźnia jednak ten
moment z uwagi na panujący
podczas tych prób bałagan.
Z pomocą spieszą im producenci użytecznych akcesoriów,
które ułatwią nie tylko naukę, ale
i utrzymanie porządku przy stole.
Na rynku dostępne są na przykład
silikonowe śliniaki, specjalne
zastawy, naczynia czy sztućce,
które doskonale sprawdzą się
w tym niełatwym czasie. Wystarczy wybrać takie akcesoria, które
sprawią, że malec zainteresuje się
posiłkami.
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PO PIERWSZE
BEZPIECZEŃSTWO
Podstawową kwestią jest wybór
takich sztućców i pojemników,
które wykonano z materiałów bezpiecznych dla dziecka, wolnych od
toksycznego związku BPA i wyprodukowanych według standardów
obowiązujących w krajach Unii

Czy wiesz, że…

Europejskiej. Warto też zwrócić
uwagę na to, czy produkty mają
opływowe kształty i zaokrąglone
krawędzie, by dziecko nie mogło
się nimi skaleczyć.

WYGODA UŻYCIA
Akcesoria powinny być zaprojektowane z myślą o małych użytkownikach, tak by małym rączkom
wygodnie było z nich korzystać.
Muszą być wytrzymałe (na pewno
wiele razy spadną na ziemię)
i łatwe do utrzymania w czystości. Ważne są też ergonomiczne
kształty oraz wygodne uchwyty
w butelkach i kubeczkach.

Nowa kategoria produktów
OKT kids powstała w Polsce. Są one
wytwarzane zgodnie z europejskimi
normami, co gwarantuje najwyższą
jakość i bezpieczeństwo. Wszystkie
artykuły są wolne od toksycznego PRZYJAZNE I KOLOROWE
związku BPA.
Budzące pozytywne emocje
kubeczki, miseczki czy łyżeczki

Odżywianie

zachęcą dziecko do jedzenia, zwłaszcza jeśli będą
dodatkowo ozdobione sympatycznymi postaciami,
szczególnie zwierzątkami. Umili to czas posiłku
i umożliwi wspólną zabawę z rodzicem.

➊

➋

ä

Nowa linia produktów OKT kids została
stworzona z myślą o najmłodszych
smakoszach. Bajecznie kolorowe naczynia
– pojemnik na przekąski, miseczka
podróżna czy bidon z silikonową słomką
– doskonale sprawdzą się podczas
wiosennych spacerów lub pikniku.

REKLAMA

Jak smakuje
majówka?

➊ OKT kids, bidon ze słomką, 400 ml, 24,99 zł*
➋ OKT kids, pojemnik na przekąski, 19,99 zł*
ä OKT kids, miseczka podróżna, 4,99 zł*

NA PODRÓŻ
W trakcie wakacyjnych wojaży i spacerów doskonale
sprawdzi się miseczka podróżna z wyprofilowaną
łyżeczką. Równie praktycznym rozwiązaniem będą
specjalne pojemniki na przekąski. Zwróć uwagę
na to, by były szczelne, ale też łatwo się otwierały.
Pojemniki na napoje powinny mieć dodatkowe
zabezpieczenie smoczka czy ustnika, wówczas łatwiej
będzie zachować je w czystości. A

Weź udział w zabawie (s. 73)
i wygraj produkty OKT kids!
TESCO LOVES BABY
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Pieluszki

TESCO LOVES BABY
Pieluszki marki własnej otrzymały
pozytywną opinię Instytutu Matki
i Dziecka. Oznacza to, że są w pełni
bezpieczne dla wrażliwej skóry
maluszka.

Skóra niemowlęcia jest bardzo
wymagająca, dlatego priorytetem
w jej pielęgnacji jest unikanie
podrażnień i alergii.
Pieluszki Tesco Loves Baby mają
wiele zalet, które z pewnością doceni wrażliwa skóra dziecka. Są nie
tylko bardzo chłonne, wygodne
(dopasowują się do kształtu ciała)
i miękkie, ale także nowoczesne
(wykonane przy użyciu najnowszych materiałów i technologii)
oraz estetyczne – delikatny kolorowy nadruk wzorowany jest na
dziecięcej bieliźnie.

IMiD OPINIUJE
Pozytywne opinie Instytutu Matki
i Dziecka cieszą się zaufaniem
lekarzy oraz rodziców i pomagają w wybieraniu produktów
bezpiecznych dla najmłodszych.
Instytut jest jednostką naukowo-badawczą, która nieprzerwanie
od 1951 r. prowadzi działalność
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opiniodawczą. W polu badań
IMiD znajdują się produkty dla
dzieci oraz kobiet w okresie
ciąży i laktacji. Wydawane opinie
dotyczą m.in. żywności i suplementów diety, kosmetyków,
detergentów, artykułów pielęgnacyjnych i zabawek. Wnioski
o opinie i ekspertyzy składają
producenci, dystrybutorzy oraz
urzędy państwowe (m.in. Ministerstwo Zdrowia i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
a także organizacje niezależne.
IMiD wydaje opinie na podstawie badań naukowych i w oparciu o aktualne przepisy prawa
obowiązujące w UE, standardy
medyczne, wytyczne konsultanta
krajowego do spraw pediatrii
i neonatologii oraz towarzystw
pediatrycznych. A

Warto wiedzieć

Seria pieluszek jednorazowych
Tesco Loves Baby została
pozytywnie zaopiniowana przez
Instytut Matki i Dziecka
(Nr Op-4686-87, ważna do
31.10.2017 r.), co oznacza, że
pieluszki te są całkowicie
bezpieczne w użyciu. Testy
potwierdziły, że zapewniają one
bezpieczeństwo i wygodę na
każdym etapie rozwoju małych
dzieci, od noworodków (seria
tiny baby, 1-2,5 kg) po większe
maluchy (seria junior, 11-25 kg).

Zdrowie i pielęgnacja
PROMOCJA

PIELEGNACJA
’

od pierwszych dni

zi
Kiedy rod
o,
się dzieck
yna się
życie zacz
na nowo

Kiedy maluszek przychodzi na świat, jego skóra jest
już przygotowana do funkcjonowania w nowych
warunkach, nie jest jednak jeszcze w pełni dojrzała.
To najważniejszy narząd zmysłu dziecka, którego
rozwój potrwa do ok. 3.-4. roku życia. Niezastąpioną
rolę odgrywa wówczas ochrona, pielęgnacja, a także
dotyk, który zapewniają noworodkowi rodzice.

jest czasem powodem dolegliwości skórnych (np. prosaków).
Natomiast gruczoły potowe
są jeszcze rozleniwione, przez
co noworodek ma problem
z wydzielaniem toksyn i jest
podatny nawet na niewielkie
zmiany temperatury. Skóry nie
chroni także wytrzymały płaszcz
hydrolipidowy i nie produkuje ona wystarczającej ilości
melaniny, w związku z tym
ma tendencję do wysychania
i nadmiernie reaguje na działanie słońca, wiatru, szorstkich
tkanin czy pieluszek.

Skóra to nasza bariera ochronna, która zabezpiecza nas
przed wpływem czynników
zewnętrznych – bakterii, wirusów, grzybów, promieniowania
UV i substancji chemicznych.
U malutkiego dziecka skóra
nie zdążyła jeszcze rozwinąć
wszystkich swoich właściwości. Jest niezwykle wrażliwa,
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skłonna do podrażnień i znacznie różni się od skóry osoby
dorosłej. Granica między naskórkiem a skórą właściwą jest
cieńsza i bardziej przepuszczalna. Elastyczne włókna zaczynają się dopiero kształtować.
Szwankuje także praca gruczołów. Gruczoły łojowe mogą wytwarzać nadmiar wydzieliny, co

PIĘĆ ZASAD
PIELĘGNACJI
Aby rozwój skóry u maluszka
przebiegał naturalnie i prawidłowo, niezbędne są właściwe
czynności i preparaty pielęgnacyjne. Ich celem jest wsparcie,
ale także utrzymanie właściwej
kondycji tego delikatnego
narządu. W tym celu przestrzegajmy kilku ważnych zasad. ›

1
Po pierwsze, nie
dopuszczajmy do
podrażnień, takich jak
odparzenia, zadrapania,
obrzęki, łuszczenie się czy
rany. Nie tylko powodują
one złe samopoczucie
noworodka, ale także mogą
stanowić miejsce rozwoju
zakażeń.

2
Po drugie, chrońmy
skórę dziecka przed
przesuszeniem. Staranne
i regularne nawilżanie
wspomaga funkcje
obronne naskórka,
dzięki czemu znacznie
lepiej poradzi on
sobie z czynnikami
zewnętrznymi.

4
Po czwarte, zachowujmy umiar. Nasze
działania mają łagodnie towarzyszyć
tworzeniu się prawidłowej warstwy
ochronnej. Dziesiątkami preparatów
i nadgorliwą higieną możemy ten proces
tylko zakłócić.

Zdrowie i pielęgnacja
PROMOCJA

3
Po trzecie, używajmy
wyłącznie takich
kosmetyków, które
zostały stworzone
z myślą o skórze dziecka.
To, co dla dorosłych
jest bezpieczne, może
w przypadku malutkiego
organizmu wyniszczać
płaszcz lipidowy, a nawet
przenikać do krwiobiegu
i powodować toksyczne
reakcje.

5
W końcu, po piąte,
pamiętajmy, że pielęgnacja
to doskonała okazja do
okazywania dziecku uczuć
i stwarzania poczucia
bezpieczeństwa. Kochający
i czuły dotyk nie tylko
uspokaja maluszka,
ale pomaga mu także
harmonijnie się rozwijać.

TESCO LOVES BABY
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JOHNSON’S® Baby,
łagodny płyn do mycia ciała
i włosów 3 w 1,
500 ml, 18,29 zł*

JOHNSON’S® Baby,
bezzapachowe chusteczki
oczyszczające,
2 × 56 szt., 13,99 zł*

Po wyjęciu maleństwa z wody
otulamy je dokładnie miękkim
ręcznikiem i osuszamy. W tym
celu nie trzemy skóry, lecz
przykładamy tkaninę miejsce po
miejscu. Wówczas przechodzimy do etapu nawilżania skóry.
Niewielkie ilości mleczka lub
oliwki nanosimy na ciałko i wykonujemy dłonią koliste ruchy.
Pupę smarujemy JOHNSON’S®
Baby ochronnym kremem
przeciw odparzeniom (gdy
akurat tego dnia nie planujemy
kąpieli, przed jego aplikacją
zastosujmy JOHNSON’S®
Baby bezzapachowe chusteczki
oczyszczające). Na tym kończymy wieczorną toaletę, podajemy dziecku pokarm i układamy
je do snu. A

EKSPERT
Agnieszka Machnio

JOHNSON’S® Baby,
ochronny krem przeciw
odparzeniom,
100 ml, 9,99 zł*

›

ABC KĄPIELI
Podstawowym zabiegiem,
wokół którego koncentruje
się pielęgnacja dziecka, jest
oczywiście kąpiel. Postarajmy
się, aby zarówno dla pociechy,
jak i dla nas samych, była ona
przyjemnym rytuałem, podczas
którego szkrab będzie oswajać
się z wodą. Toaletę zaplanujmy
na wieczorną porę, aby stopniowo przyzwyczajać niemowlaka do naszego rytmu dnia.
Żeby samemu uniknąć stresu,
ułóżmy niezbędne kosmetyki
i akcesoria w zasięgu naszej
ręki. Zadbajmy o odpowiednią
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temperaturę otoczenia (nie
mniej niż 22°C) i wody w wanience (nie więcej niż 33-34°C).
Łatwo sprawdzimy to własnym
łokciem, odczuwając błogie ciepło zamiast uderzenia zimna czy
gorąca. W pierwszej kolejności
używamy JOHNSON’S® Baby
łagodnego płynu do mycia ciała
i włosów 3 w 1. Środek ten
jest przeznaczony specjalnie
dla noworodków, nie szczypie
w oczy i można nim swobodnie
umyć całe ciałko. Wystarczy delikatnie masować skórę dziecka
ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich fałdek i pupy.

Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Professional Programs
Manager

Zdrowie i pielęgnacja

EKSPERT
lek. med.
Miłosz Przybyszowski
pediatra, LUX MED Kraków

Przed nami lato! Niebawem
dobiegnie końca sezon
infekcyjny, można będzie przez
pewien czas „odpocząć” od
swojego pediatry i wreszcie
cieszyć się spacerami, ale czy na
pewno wolno spacerować bez
oglądania się na cokolwiek?

LATO
Z NIEMOWLĘCIEM
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Miejmy nadzieję, że nadchodzące wakacje będą słoneczne
i ciepłe, byśmy mogli czerpać
największą przyjemność z przebywania na świeżym powietrzu.
Spacer bowiem to doskonała
okazja na dotlenienie organizmu,
a także zwiększenie ilości witaminy D, która jest produkowana
pod wpływem promieni słonecznych. Trzeba jednak pamiętać,
że również w tym okresie naszym
niemowlakom mogą grozić różne
niebezpieczeństwa.

WAŻNE
NAWADNIANIE

Lato bywa upalne, a zbyt wysokie
temperatury mogą pogorszyć
stan nawodnienia. Musimy więc
pilnować, by nasz maluch był odpowiednio nawodniony. Jeżeli niemowlak jest karmiony pokarmem
naturalnym, nie wymaga dodatkowego dopajania, ewentualnie
nieco częstszego przystawiania
do piersi. Pierwsza część pokarmu
naturalnego jest bardziej wodnista, więc jeżeli maluch chce krótko
possać pierś, możemy być pewni,
że chce mu się pić. Nie oznacza
to, że nie można mu podawać
wody do picia. Można, oczywiście,
lecz jest to indywidualna sprawa
dziecka, czy będzie chciało pić
wodę. Z mojej praktyki i obserwacji wynika, że część niemowląt
niechętnie pije wodę czy herbatkę
– wystarczy im do 50 ml na dobę
– ale nie brakuje i takich, które
potrafią wypić 200-400 ml wody
w ciągu doby.
Niemowlętom karmionym sztucznie, czyli mieszankami modyfikowanymi, starajmy się nieco inten-

Jeżeli niemowlak jest karmiony
pokarmem naturalnym, nie
wymaga dodatkowego dopajania,
ewentualnie nieco częstszego
przystawiania do piersi.
sywniej proponować dopajanie,
ale jeżeli nie będą chciały, to nie
jest to duży powód do niepokoju, wszak mieszanki robimy na
wodzie. Jak sprawdzić, czy nasz
maluch jest dobrze nawodniony?
Można kontrolować elastyczność
skóry, napięcie ciemiączka lub
sprawdzać napływ kapilarny, ale
najprostszą i najłatwiejszą metodą
jest kontrola obecności śliny i częstości oddawania moczu. Jeżeli
nasz maluch ma ślinkę w buzi,
moczy się prawidłowo, to oznacza,
że jest dobrze nawodniony.

OCHRONA
PRZED
SŁOŃCEM

Uważajmy też na nadmiar promieni słonecznych, czyli unikajmy
opalania niemowlaka. Skóra
niemowlęcia jest bardzo delikatna
i nie powinna być wystawiana na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Pomijając oczywiście
możliwość oparzenia z powodu
nadmiernej ekspozycji na słońce,
istnieje też niebezpieczeństwo
tworzenia znamion barwnikowych. Nie należy rozbierać do
naga niemowląt, ponieważ

promieniowanie słoneczne przenika przez chmury i często przez
listowie (gdy jesteśmy w cieniu).
Bez względu na porę roku powinniśmy osłaniać główkę dziecka.
Bawełniana czapeczka z daszkiem
pomoże nam ochronić oczy przed
promieniami słonecznymi oraz
zapobiegnie przegrzewaniu skóry
głowy.
Niezależnie od tego należy też
używać specjalnych kremów
z filtrem ochronnym, przede
wszystkim na odkryte części ciała.
W upały skóra pod pieluszką łatwiej ulega odparzeniom. Przewijajmy malucha częściej niż zwykle
(co 2-3 godziny) i chrońmy jego
pupę odpowiednim kremem.
Bardzo skuteczne jest przemywanie okolicy pieluszkowej wodą,
zamiast używania wilgotnych
chusteczek oraz wietrzenie pupy
– niemowlę powinno poleżeć
codziennie także bez pieluszki. ›
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UCIĄŻLIWE
OWADY

› Gdy już będziemy nad rzeką, musimy uważać przede wszystkim
na komary i osy. Ich ukąszenia
mogą dawać duży odczyn,
zarówno bólowy, jak i miejscowy
na skórze, pod postacią obrzęku
i zaczerwienienia. Dlatego też
po raz kolejny przypominam, by
zbyt pochopnie nie rozbierać
malucha. Letnie ubrania nie
powinny być zbyt jaskrawe – bo
są to kolory przyciągające owady
– ani czarne, gdyż te bardziej
się nagrzewają. Najlepiej, gdyby
ubrania spacerowe były białe, przewiewne. Dodatkowym
zabezpieczeniem może być
moskitiera na wózek spacerowy (zwłaszcza jeżeli pozwolimy
maluszkowi na drzemkę podczas
spaceru).

Alergiczny nieżyt nosa występuje niezwykle
rzadko u niemowląt, więc katar u naszego
malucha zwykle spowodowany jest innymi
– infekcyjnymi czynnikami lub jest objawem
towarzyszącym ulewaniu.

REAKCJE
ALERGICZNE

Bywa, że nie uda nam się uchronić malca przed ukąszeniem
przez owada. Możemy wówczas
użyć doustnych kropli o działaniu
antyhistaminowym oraz wapna,
które złagodzi objawy alergiczne.
Miejscowo natomiast ślad po
ukąszeniu dobrze jest przemyć
letnią wodą i posmarować żelem
łagodzącym.

Alergiczny nieżyt nosa występuje
niezwykle rzadko u niemowląt,
więc katar u naszego malucha
zwykle spowodowany jest innymi
– infekcyjnymi czynnikami lub
jest objawem towarzyszącym ulewaniu. W tym drugim przypadku
najczęściej wydzielina z noska
jest podbarwiona na biało.
Starajmy się wtedy lepiej zadbać
o czystość przewodów nosowych i wspomagać oczyszczanie,
używając do tego specjalnych
sprayów.
Codzienne letnie spacery, trwające minimum godzinę, pozwolą
nam zadbać o prawidłowy rozwój
układu odpornościowego dziecka, będą dla niego dobrą rozrywką, a i nam pozwolą poprawić
kondycję. A
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ZASADY HIGIENY

NIEMOWLĄT
Czy kontakt
z bakteriami wzmacnia
odporność?
To prawda, jeżeli układ
odpornościowy jest dostatecznie
dojrzały. Jednak u niemowląt
to rodzice muszą zadbać
o dodatkową ochronę, jakiej
własna odporność dziecka jeszcze
nie zapewnia.

Pierwszy rok życia dziecka rządzi
się swoimi delikatnymi prawami
i wymaga ograniczenia kontaktów
dziecka z zarazkami chorobotwórczymi do minimum. Nie chodzi
o całkowite wyjałowienie otoczenia,
ale o stworzenie warunków, w których
organizm dziecka stopniowo uczy
się, jak poradzić sobie z bakteriami.
Szczególnie niepokojące są zatrucia
żołądka i jelit oraz towarzyszące im
wymioty i biegunki, które mogą szybko doprowadzić do odwodnienia.

AKCESORIA
DO KARMIENIA
Mleko jest świetną pożywką dla
mikroorganizmów, dlatego dezynfekowanie przyborów do karmienia
i przechowywania pokarmu powinno stać się częścią codziennej rutyny.
Taka procedura nie pozbawia dziecka
dostępu do dobrych bakterii, które są
podawane w pożywieniu.
Wyjątkowo wygodna i skuteczna
jest metoda dezynfekcji na zimno.
Wystarczą plastikowy pojemnik,
zimna woda oraz specjalny płyn lub
tabletki, aby stworzyć bezpieczny
system eliminujący bakterie, wirusy
i grzyby. Roztwór wodny jest aktywny
24 godziny i nadaje się do wielokrotnego użytku. Pamiętaj, że gotowanie
w 100°C nie eliminuje wszystkich
zarazków i ich przetrwalników.

BEZPIECZNE
OTOCZENIE
Specjalne zasady dotyczą także tych
miejsc, z których zarazki mogą łatwo
dostać się do ust dziecka. Maty do
przewijania, wanienki i nocniczki
wymagają regularnego dezynfekowania sprayem antybakteryjnym lub
przecierania ściereczkami dezynfekującymi, aby usunąć bakterie, wirusy,
grzyby i obce zapachy. To samo
dotyczy krzesełek do karmienia,
lodówek, desek do krojenia oraz
blatów kuchennych. Plastikowym
zabawkom też przyda się dezynfekująca kąpieli raz w tygodniu.

Poziom przeciwciał (IgA)
u dziecka
karmionego piersią

•
•
•

Dziecko dostaje większość
przeciwciał z pierwszym mlekiem matki.
Po 5 miesiącach poziom przeciwciał osiąga krytycznie niskie
wartości.
Od około 6. miesiąca dziecko
wytwarza własne przeciwciała,
ale w 12. miesiącu ich ilość
osiąga 15-17% poziomu osoby
dorosłej.

Szczegóły na:
www.amilt.pl

Antybakteryjne ściereczki do powierzchni, płyn
do sporządzania roztworu dezynfekującego oraz
antybakteryjny spray 3 w 1. Wszystkie preparaty
posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia.

Zdrowie i pielęgnacja

NIEZBĘDNIK MAŁEGO

, .
PODROZNIKA
Podróżowanie z dzieckiem może wydawać się stresujące, ale
nie musi takie być. Przed wycieczką zaopatrz się w niezbędne
akcesoria, a nic Cię nie zaskoczy. Oto niezbędnik małego
podróżnika, czyli must have w podróży.

3
4
1

➊

6

Pieluszki jednorazowe
Nawet jeśli Twoje dziecko
komunikuje Ci już o pełnym
pęcherzu, będąc w podróży,
możesz mieć problem z dostępnością toalet – mając
przy sobie pieluszki, nie
musisz się tym martwić.
ñ

2

Woreczki na brudne pieluchy
Ponieważ nie zawsze znajdziemy w pobliżu kosz na
śmieci, warto pomyśleć o woreczku, który przetrzyma pieluszki do czasu następnego postoju.

➊ TLB, chusteczki nawilżane Ultra soft (64 szt.), 5,99 zł*
➋ TLB, chusteczki nawilżane dla dzieci i niemowląt
(63 szt.), 5,99 zł*
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Żel anty
bakteryjny
Powinien
być jak najdelikatniejszy. Warto
go mieć do
mycia rąk dziecku,
Chusteczki nawilżające
które dotyka różnych
Twoje dziecko na pewno rzeczy, a potem te
nieraz pobrudzi się pod- rączki wkłada do
czas pałaszowania przeką- buzi.
sek w drodze, a chusteczki
Pieluszki tetrowe
bez problemu zmyją z buzi
Przydadzą się jako śliniaczek
resztki jedzenia.
podczas jedzenia, a zamoczone w wodzie pomogą
w przemyciu buzi lub ubranka dziecka.

TESCO LOVES BABY
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Krem przeciw
odparzeniom
Jeśli skóra jest
podrażniona,
warto go użyć,
by złagodzić
objawy odparzenia. A

 Carex Splash, antybakteryjny żel do rąk, 50 ml, 6,99 zł*
 NIVEA Baby, kojący krem przeciw odparzeniom, 100 ml, 13,99 zł*

Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Podróżny przewijak
W przypadku długiej
podróży może okazać
się niezbędny do stworzenia komfortowych
warunków podczas
zmiany pieluszek.

Zdrowie i pielęgnacja
➋

1.

➌

➊
➍

Przygotuj
pomieszczenie
i akcesoria do kąpieli

2.

Pamiętaj, by kąpiel nie
trwała zbyt długo

Kąpiel maluszka nie powinna
być zbyt długa, wystarczy
3-5 min, gdyż woda w wanience
dość szybko się wychładza.
Im dziecko większe, kąpiel może
być dłuższa.

3.

Kosmetyki do kąpieli

Do kąpieli użyj delikatnych
kosmetyków, które natłuszczą
i nawilżą skórę dziecka. Pamiętaj,
że mydło może wysuszać skórę
niemowlaka.
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ABC
KĄPIELI
Pierwszym naturalnym
środowiskiem każdego
dziecka jest woda. Zadbaj
więc o to, by kontakt z nią
był dla maluszka przyjemny
i bezpieczny.

➊ Tesco Loves Baby,
bedtime powder, 400 g, 8,99 zł*
➋ Tesco Loves Baby,
szampon dla dzieci, 500 ml, 8,99 zł*
➌ Tesco Loves Baby,
płyn do kąpieli, 500 ml, 8,99 zł*
➍ Tesco Loves Baby,
żel do ciała i włosów, 500 ml, 8,99 zł*

4.

Osuszanie i kremowanie

Wyjmij maluszka z wanienki od
razu na ręcznik, osusz go delikatnie i przykryj ręcznikiem lub tetrową pieluszką, by nie marzł. Buzię,
a później okolice pępka przemyj
przy pomocy wyjałowionego gazika i przegotowanej wody.

5.

Czysta pieluszka
i ubranko

Po wszystkim załóż dziecku
czystą pieluszkę i ubranko.

Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Temperatura w pokoju kąpielowym powinna wynosić ok. 22oC,
a woda w wanience ok. 34oC.
Wśród niezbędnych akcesoriów
muszą się znaleźć: wanienka,
wkładka antypoślizgowa lub
pielucha tetrowa, by maluszek
nie ślizgał się w wanience,
miękki i chłonny ręcznik z froty
bawełnianej z kapturkiem,
termometr kąpielowy, płyn
do mycia dla niemowląt lub
oleum, krem lub zasypka
przeciw odparzeniom, waciki
lub gaziki i przegotowana woda
do przemywania oczu i okolic
pępka, a także czysta pieluszka
i ubranko.

Zdrowie i pielęgnacja
PROMOCJA

Dla Twej pociechy
pierwsze kąpiele mogą być
wydarzeniem tak ważnym,
że zdecydują o jej nastawieniu
do tej czynności na kolejne
lata. Kąpiel musi być
przyjemna!

KOMFORTOWA

KĄPIEL
DZIECKA

To jeden z najbardziej istotnych
codziennych rytuałów, który
wymaga dokładnego przygotowania: od wody po wybór
niezbędnych akcesoriów, dlatego
warto zastosować produkty firmy
Tega.
W naszej ofercie znajdą Państwo
wanienki o odpowiednich wymiarach dostosowane do wieku

i różnych potrzeb dziecka. Antypoślizgowe, doskonale wyprofilowane i wygodne foteliki to
doskonałe rozwiązanie ułatwiające kąpiel. Układając dziecko na
foteliku, rodzic z powodzeniem
może samodzielnie wykonać
wszelkie czynności związane z kąpielą dziecka, nie obciążając przy
tym swego kręgosłupa. A

Pamiętaj!

Wanienka nie powinna być
ustawiana na nieodpowiedniej
powierzchni, np. na stole.
Najważniejsze jest
bezpieczeństwo, dlatego
należy ją umieścić na idealnie
dostosowanej podstawie lub
specjalnym stojaku.

REKLAMA
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PROMOCJA

TATA

z maleństwem
się BRATA
Tuż po narodzinach dziecko przez większość czasu śpi lub
wtula się w pierś matki. To ważny moment, w którym tata
powinien wesprzeć świeżo upieczoną mamę i zaprzyjaźnić
się z nowym członkiem rodziny.

Wraz z pojawieniem się niemowlęcia w życiu młodych rodziców
następuje prawdziwa rewolucja.
Potrzeba nieco czasu, by każdy, zarówno mama, jak i tata, odnalazł się
w nowej roli. Choć nawiązanie więzi
z noworodkiem, zwłaszcza z punktu
widzenia ojca, może wydawać się
trudne, trzeba mądrze wykorzystać
ten okres, bo rola taty w opiece
nad noworodkiem jest nie do
przecenienia. Niezastąpione na tym
etapie okazują się akcesoria, takie
jak laktatory (np. laktator elektryczny
Tommee Tippee) i butelki symulujące naturalne karmienie (Tommee
Tippee, seria Closer to Nature),
ale budowanie więzi z dzieckiem
i pomoc mamie nie sprowadzają się
wyłącznie do karmienia.
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WSPARCIE TATY
JEST NIEZBĘDNE
Młoda mama potrzebuje dużo
opieki. Z pewnością doceni, jeśli
ojciec dziecka zatroszczy się
o jej wygodę, podając napój lub
przekąskę (w ten sposób karmi
przecież także swoje dziecko!),
albo podaruje jej kilka chwil
wytchnienia, wyręczając ją przy
zmienianiu pieluszki lub usypianiu malucha.
W relacji między ojcem a dzieckiem jest sporo miejsca na
niepowtarzalne, intymne chwile
– po karmieniu, zmianie pieluszki
czy kąpieli warto znaleźć chwilę
na przytulanie. Taki kontakt daje
maleństwu poczucie ciepła i bezpieczeństwa, a tacie pozwala

Zbud
z nie uj więź
mow
lęciem
!

odczuwać bliskość, jaką czuje
karmiąca mama. Takie formy
kontaktu sprawią, że między
ojcem a dzieckiem od początku
wykształci się więź uczuciowa,
która z czasem wzmocni się
i pogłębi. To jednak nie wszystko
– tatusiowie mogą przecież spędzać czas z niemowlęciem również w trakcie innych aktywności,
np. podczas masaży, wspólnych
kąpieli, wizyt na basenie czy nosząc maluszka w nosidełku. A

Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Tato, jesteś potrzebny!


Pomagaj partnerce, dbając o jej komfort
i wygodę.



Przygotowując posiłki dla mamy, w sposób
pośredni karmisz też swoje maleństwo.



Po przebudzeniu się dziecka, zanim podasz
je mamie do karmienia, zmień maluszkowi
pieluszkę.



Bądź obecny podczas karmienia – aby być
blisko dziecka, nie trzeba trzymać w ręku
butelki.



Bezpośredni kontakt z nagą skórą jest
równie intymny jak karmienie; po zakończeniu karmienia i zmianie pieluszki przez jakiś
czas trzymaj dziecko blisko ciała.



Stosuj też inne formy bliskiego kontaktu
z dzieckiem – w zabawie lub podczas codziennej pielęgnacji również zbudujesz silną
więź ze swoim potomkiem.

W roli rodzica
PROMOCJA

Tommee Tippee,
butelka ze smoczkiem
Closer to Nature,
150 ml, 26,99 zł*

REKLAMA
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Tipi dla szkraba
Spełnij marzenie malucha o własnym indiańskim
namiocie, wykonując najprawdziwsze tipi! Nie zajmie
ono wiele miejsca, a zagwarantuje wspaniałą zabawę
– zarówno w domu, jak i w ogrodzie.

Przygotuj:
4 kije (dł. 160 cm, śr. 22 mm),
tkaninę,
sznurek lub tasiemkę do
związania kijków,
nożyczki,
miarę,
szpilki.

✂
✂
✂
✂
✂
✂

1

Przygotuj wykrój według
szablonu dostępnego na
www.celove.pl.

2
54

Składaj sąsiadujące ze sobą
ściany (prawą stroną tkaniny do
środka), spinając je szpilkami,
a następnie zszywając.

TESCO LOVES BABY

3

Kasia Anioła
mama 2-letniej Celiny,
autorka wpisów na blogu
Celove.pl, twórczyni marki
Celove

Zszyte fragmenty składaj prawą stroną
do środka. Wykonując dodatkowy
szew na lewej stronie, uzyskasz tunele,
przez które później przełożysz kijki.

4

5

Przełóż kije przez tunele,
zwiąż tipi i ozdób je
według uznania.

Rozpruj otwór na wejście
do około ¾ wysokości
i obszyj go.

W roli rodzica

Co nowego?

Niezależnie od tego, czy wraz z pociechą wybieracie się
na krótki spacer po okolicy, czy też w dłuższą podróż,
Wasza podręczna torba i tak będzie pękać w szwach.
Czego nie może zabraknąć na spacerowej liście zakupów?



















➊ Tesco Aqualinuś o smaku malinowym, napój niegazowany, 250 ml, 1,19 zł* ➋ ABC KID, Manon, pluszak
z przyssawkami (23 cm), wzór ➌ LOVI, tasiemka do smoczka, 13,99 zł* ➍ Canpol babies, bidon z ustnikiem, seria Piraci,
15,99 zł ➎ Chicco, kubek termiczny, 34,99 zł* ➏ Tommee Tippee, kubek niekapek, 150 ml, 29,99 zł* ➐ LOVI, dynamiczne smoczki do uspokajania, różne rodzaje (2 szt.), 26,99 zł* ➑ OKT, pojemnik na przekąski, 12,99 zł*
➒ OKT, miseczka podróżna, 17,99 zł* K Tesco Loves Baby, kapsułki do prania, 525 g (15 szt.), 21,24 zł*
L BoboVita Przyjaciele, owoce w tubkach po 4. i 6. mies., 80 g, różne smaki (1 szt.), 3,99 zł*

56

TESCO LOVES BABY

Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



W roli rodzica

M
N

Fisher Price, smartfonik malucha, 64,99 zł*
Fisher Price, książeczka „Liczymy ze szczeniaczkiem”, 64,99 zł*

PADDINGTON
Ekranizacja przygód najsłynniejszego
niedźwiadka na świecie. Uroczy Paddington
przygarnięty przez rodzinę Brown sprawia, że
jej spokojne życie nabiera barw. Przezabawne
sytuacje przeplatają się z niesamowitymi zdarzeniami. Wspaniała opowieść dla wszystkich
dzieci i… ich rodziców.
Reż.: Paul King, dystrybutor: Monolith, 91 min
Film dostępny od 21 maja 2015 r.

REKLAMA
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Dzien Dziecka
przez caly rok

Jak wychować szczęśliwe dziecko? Opinie na ten
temat są tak różne, jak różni są rodzice. Dla każdego
z nas szczęście znaczy przecież coś innego. A co
oznacza szczęście w świecie dziecka?
Magdalena Sprenger
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W roli rodzica
O wychowaniu dzieci wiele się
mówi i pisze – to temat żywo interesujący każdego rodzica. Wśród
dorosłych są zwolennicy wychowania bezstresowego, stosowania
kar i nagród, a nawet… klapsów.
Jedni obsypują dzieci prezentami, inni ganiają na niezliczone
dodatkowe zajęcia, jeszcze inni
uczą oszczędności i surowego
życia. Trudno się połapać w tym,
jakie postępowanie jest słuszne,
i raz na zawsze ustalić receptę doskonałą, tym bardziej że pociecha
rośnie, zmienia się i bezustannie
stawia nas przed nowymi wychowawczymi wyzwaniami.

PRZEWIETRZ GŁOWĘ,
OTWÓRZ OCZY
Po pierwsze (i najtrudniejsze): uznajmy odrębność naszego dziecka
jako człowieka – to osobna istota,
a nie nasza kopia! Owszem, maluch
dopiero się kształtuje i z pewnością
musi się wiele nauczyć, ale ma już
swoje upodobania, preferencje,
słabe i mocne strony. Szanujmy je.
Nie warto zmuszać dziecka, które
jest żywym srebrem, do spędzania
monotonnych godzin na ćwiczeniu
gry na instrumencie. Nie posyłajmy
malucha, który nie lubi rysować,
na kółko plastyczne. I nie spodziewajmy się, że dziecko z nadwagą

Pluszaki Nattou od ABC KID

z serii Artur& Louis
Zabawki to synonim szczęśliwego dzieciństwa – odgrywają
ważną rolę w rozwoju dziecka.
Mięciutkie przytulanki stają się
najlepszymi przyjaciółmi i powiernikami naszych maluchów,
rozwijają wyobraźnię i uczą
empatii.

Jasno wytyczone granice porządkują
dziecku świat i dają poczucie
bezpieczeństwa oraz świadomość,
że ktoś się o nie troszczy.
NA POCZĄTEK WŁĄCZ
ROZSĄDEK
To oczywiste, że nie ma złotej
reguły, której należy kurczowo się
trzymać, by nasze dziecko czuło się
szczęśliwe. Dzieci są różne, mają
odmienne upodobania i charaktery, a więc także rozmaite potrzeby.
Jest jednak kilka prostych zasad,
które – wsparte przez zdrowy rozsądek – z pewnością pomogą nam
osiągnąć cel i wychować szczęśliwe
dziecko, które z czasem przemieni
się w pogodnego, pewnego siebie
dorosłego. Przede wszystkim nie
stawiajmy sobie poprzeczki zbyt
wysoko – nauczmy dziecko, jak
poruszać się w realnym świecie,
to znaczy w takim, który nie jest
wolny od przykrości i przeszkód.
Nie sposób przez całe życie omijać
trudności i im szybciej nauczymy
dziecko tej prawdy, tym lepiej.

będzie nam wdzięczne za zapisanie
na zajęcia taneczne. Wielu rodziców wybiera zajęcia dodatkowe,
starając się oszacować, które z nich
przydadzą się dziecku w przyszłości. Pamiętajmy jednak, że decyzja
o przyszłej drodze zawodowej będzie należała wyłącznie do dziecka!

DAJ POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA
Dziecko, nawet najbardziej rozsądne
i samodzielne, wymaga uwagi
i czasu, a także jasnych zasad,
którymi będzie mogło się kierować.
Niektórzy rodzice są tak zabiegani, iż
zapominają, że ich pociecha nie jest
samowystarczalna i nie może być
pozostawiona sama sobie. Dziecko
nie jest też w stanie podejmować samodzielnych decyzji, musi dokładnie
wiedzieć, co mu wolno, a czego nie.
Postanawiając coś w sprawach

dotyczących dziecka, warto
w rozmowie z nim uzasadnić swoje
zdanie. Każdy z nas lubi wiedzieć,
w jakim celu coś robi. Stwierdzenia
typu: „bo ja tak mówię”, „bo ja tak
chcę” świadczą o naszym braku ›

TESCO LOVES BABY
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Jak wychować szczęśliwe dziecko?


Zaprzyjaźnij się z dzieckiem – niech wie, że poza tym,
że je kochasz, po prostu je lubisz i akceptujesz.



Nie zawsze świeci słońce – dajcie sobie przyzwolenie na
gorsze dni, pomyłki i wpadki.



Zadaniem rodzica nie jest ochrona dziecka przed wszelkimi nieprzyjemnościami, lecz nauczenie go, jak sobie
radzić w trudnych chwilach.

› szacunku i nieliczeniu się ze zdaniem
dziecka. Warto też rozważyć obszary,
w których jesteśmy gotowi ustąpić
i pozostawić możliwość decydowania dziecku (np. „Nie możesz
wyjść z domu w sandałach, bo jest
zima, ale możesz zdecydować, czy
założysz czerwoną, czy niebieską
bluzkę i jak uczeszesz włosy”).
Jasno wytyczone granice porządkują dziecku świat i dają
poczucie bezpieczeństwa
oraz świadomość, że ktoś się
o nie troszczy.

WYSTARCZY SIĘ
POLUBIĆ
Nie budujmy naszym
dzieciom świata pełnego
zakazów i nakazów oraz
wymagań większych, niż
są w stanie udźwignąć.
Z obawy o ich przyszłość przesadzamy z ilością
dodatkowych
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zajęć i naciskamy, żeby jak najszybciej i jak najlepiej opanowały
wiele umiejętności, a przecież
każde dziecko ma swoje tempo
rozwoju. Poczucie, że nie spełnia

naszych oczekiwań, że nas rozczarowuje, niczemu nie służy. Każdy
ma przecież swoje słabe i mocne
strony – to prosty fakt, który
musimy zaakceptować.
Wymagania trzeba dostosować
do indywidualnych możliwości
dziecka. Starajmy się nie wybiegać zanadto w przyszłość i nie
zamartwiać się; znajdźmy coś, co
lubimy razem robić, i po prostu
spędźmy miło czas. I zawsze
dotrzymujmy danego słowa – to
buduje wzajemne zaufanie.

NIE POZUJ NA
NADCZŁOWIEKA
My, rodzice, mamy prawo do
zmęczenia, łez czy gniewu. Nie
powinniśmy się wstydzić i ukrywać tych momentów słabości.

W roli rodzica

Dobrzy rodzice interesują
się dzieckiem – pomagają
mu w różnych problemach,
nie mają go gdzieś i wierzą
mu. Nie pozwalają dziecku
zachowywać się jak chuligan.
I muszą utrzymywać rodzinę.
I nie mogą z synka zrobić
maminsynka.

Dziecku potrzeba dużo
miłości. Rodzice mają być
dobrzy: dawać dziecku jedzenie
i picie. I je całować. I dbać
o zdrowie dziecka. Muszą być
mili i nie mogą wściekać
się za bardzo.

Marianka,
7 lat

Eryk,
10 lat

Z drugiej strony jednak jesteśmy
dorośli i musimy umieć nad sobą
zapanować. Nie możemy wylewać gromadzonych cały dzień
frustracji na głowy najbliższych.
Niedopuszczalne jest stosowanie
wyzwisk, nawet jeśli wydają się
całkiem niewinne. Zastanówmy
się, czy w sposób, w jaki zwracamy się do dziecka, odezwalibyśmy się do kolegi w pracy. To
pozwoli nam ocenić, czy takie
słowa, jak: „ciapo”, „głuptasku”,
„ofermo” czy „grubasku” to
rzeczywiście nic takiego.

DAJ SZANSĘ NA
SAMODZIELNOŚĆ
Na różnych etapach swojego rozwoju dziecko próbuje być samodzielne. Wielu rodziców opóźnia
i utrudnia te próby. To prawda,
że jeśli wyręczymy dziecko
w jakiejś czynności, zyskamy

czas i unikniemy bałaganu. Ale
co z tego? Naszym obowiązkiem jest zachęcanie dziecka do
aktywności, do podejmowania
prób, a także – co szczególnie
ważne – do akceptowania, że

wiele z nich kończy się porażką. Na tym polega zdobywanie
nowych umiejętności. Zabraniając dziecku podejmowania
wyzwań i powtarzając, że coś jest
dla niego za trudne, budujemy
w nim strach przed światem.
Obawa przed podjęciem próby
i lęk przed porażką rosną, gdy
czynimy dziecku wyrzuty, że coś
mu się nie udało, a przecież tak
już jest w życiu, że nie wszystko
się udaje, nie ma więc powodu,
by z igły robić widły. A

*

Polecamy
PINGWINY Z MADAGASKARU
Urocze i sprytne pingwiny znowu w akcji – Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy ratują świat przed
zagładą. W czasie tej misji przeżywają największą
przygodę w swoim pingwinim życiu. Cała rodzina
będzie zrywać boki ze śmiechu!
Film animowany, dystrybutor: Imperial, 88 min
Film dostępny od 21 maja 2015 r.
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MOJA PIERWSZA

KSIĄŻECZKA
Nigdy nie jest zbyt wcześnie,
by zacząć przygodę
z czytaniem. Jak wybrać
książeczkę dla maluszka?
Lekturę dostosuj do wieku i zainteresowań dziecka – tematyka
musi być mu bliska, a słownictwo
zrozumiałe, by malec nie tylko
nauczył się czytać, ale też polubił
spędzanie czasu z książką.
Pierwsze książeczki przypominają
zabawki: mają zróżnicowane faktury, wydają dźwięki, są odporne
na kontakt z małymi rączkami

i łatwo je utrzymać w czystości.
Historie dla kilkulatków drukuje
się na sztywnych kartach, by łatwo
było je przewracać. Ich oferta jest
szeroka, zwróć więc uwagę na niezbędne atesty i poziom artystyczny ilustracji.

NAUKA CZYTANIA
Wbrew pozorom niewiele jest pozycji ułatwiających dziecku naukę
czytania, a zarazem o interesującej
fabule. Dobrym rozwiązaniem
będą komiksy, niegdyś niesłusznie
uważane za gorszego brata książki. Dla dzieci rozpoczynających

naukę czytania wybieraj wydania
o większej czcionce.
Jako dorośli sami wybieramy
odpowiednie dla nas lektury:
magazyny, powieści, biografie
lub różnego rodzaju poradniki.
Niemal każdy ma książkę, którą
czytał w dzieciństwie po wielokroć
i do której wraca. Taki powrót po
latach jest jak spotkanie ze starymi
przyjaciółmi – wzrusza i daje poczucie bezpieczeństwa. A

WYDAWNICTWO BUCHMANN POLECA NOWOŚCI

Czytaj od najmłodszych lat!
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Dobra, wartościowa zabawka
rozwija wyobraźnię dziecka
i czyni je aktywniejszym
i bardziej twórczym
w przyszłości. Aby dziecko
rozwijało się prawidłowo,
potrzebuje właściwych
narzędzi.

ZABAWKI
skrojone
NA MIARĘ

Magdalena Sprenger

Gdy dziecko nauczy się samodzielnie poruszać, w jego życiu zaczyna
dominować zabawa. Dzięki niej
rozwija się ruchowo, intelektualnie
i emocjonalnie. Właściwy dobór
zabawek jest zatem bardzo ważny
i musi być dobrze przemyślany, co
nie jest łatwym zadaniem. Oferta
jest oszałamiająca! Kiedy zakupić
pierwszą zabawkę i co wybrać?

CZAS NA
PIERWSZĄ ZABAWKĘ
Dobra zabawka jest bezpieczna
i dostosowana do wieku dziecka.
Już w trzecim tygodniu jego życia
nad łóżeczkiem możesz zawiesić
karuzelę. Jeśli jest ona wyposażona w pozytywkę, sprawdź, czy
dźwięk nie jest zbyt głośny dla
niemowlęcia. Gdy malec nauczy
się chwytać, sprezentuj mu lekką
i miękką grzechotkę. Dobrym zakupem będzie też kolorowa mata
edukacyjna.
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DLA MAŁEGO DZIECKA
Dla dziecka do trzeciego roku życia
najlepsze są zabawki kształtujące
zręczność rąk oraz koordynację
wzrokowo-ruchową – zwierzątka, figury geometryczne i klocki. Maluch
będzie je często brał do buzi i rzucał
na podłogę – muszą być łatwe do

Bezpieczna
zabawa
malucha
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utrzymania w czystości i wytrzymałe.
Dziecko, które potrafi już chodzić,
ucieszy się z… konika na biegunach. W drugim roku życia malec
zaczyna naśladować zachowania
dorosłych – spraw mu więc zabawkowe narzędzia, kuchenki, talerzyki
itp. – z kolei trzylatka przepełnia
energia. Przydadzą mu się piłka lub
zabawki, które będzie mógł zabrać
ze sobą do piaskownicy.

BEZPIECZEŃSTWO

Dobra zabawka
jest bezpieczna
i dostosowana
do wieku dziecka.

Zawsze sprawdzaj, czy zabawka
jest solidnie wykonana, nie ma
łatwo odklejających się naklejek
lub części, które dziecko mogłoby
połknąć lub którymi mogłoby się
zranić. Zabawka bezpieczna dla
dziecka ma certyfikat bezpieczeństwa CE. Ten symbol oznacza, że
spełnia ona standardy wyznaczone
przez Unię Europejską. Niestety
zdarza się, że nieuczciwi producenci fałszują znak CE.

NIEZBĘDNE
INFORMACJE
Na opakowaniu powinna znajdować się informacja o tym, dla
jakiej grupy wiekowej przeznaczona jest dana zabawka. Zwykle
zabawki dzielone są na odpowiednie dla dzieci przed trzecim
rokiem życia oraz dla dzieci
po trzecim roku życia, czasem
informacja jest bardziej ścisła.
Powinny być też podane nazwa
i adres producenta (lub importera). Sprawdź, czy do produktu
dołączono instrukcję obsługi
w języku polskim.
Twoje dziecko ma własną osobowość i upodobania. Jego gust
jest kształtowany przez wiele
czynników – kontakty z rówieśnikami, bajki i reklamy telewizyjne.
Jeśli chcesz sprawić mu radość,
uwzględnij jego preferencje.
Ruchliwe dziecko nie ucieszy

się z kompletu szachów, a mała
elegantka z nowej piłki nożnej.
Nie rób też dziecku przykrości,
wprowadzając sztuczne ograniczenia, i nie awanturuj się, jeśli
chłopiec weźmie do zabawy lalkę
siostry, a dziewczynka pożyczy
samochodzik brata.

ZABAWKI
EDUKACYJNE
To zabawki, których zadaniem jest
uczyć. Zabawki o zróżnicowanej
fakturze rozwijają u maluchów
zmysł dotyku. Wydawane przez
nie dźwięki stymulują słuch, a ich
żywe kolory przyciągają wzrok
dziecka. Dla nieco starszych dzieci
przeznaczone są książeczki, gry
i zabawy ułatwiające poznawanie
zwierząt, zawodów, liter, cyfr itd. ›

Jak czytać etykiety
na zabawkach?
CE – „zgodność europejska” (fr. Conformité Européenne) – zabawkę
wykonano w oparciu o obowiązujące normy europejskie.

Certyﬁkat Instytutu Matki i Dziecka oraz
Państwowego Zakładu Higieny – ten symbol daje
rodzicom gwarancję, że dana zabawka jest całkowicie bezpieczna
dla naszego dziecka.

Fair Trade

– znak gwarantujący, że przy wyrobie produktu nie
pracowały dzieci, tylko uczciwie wynagradzani za pracę dorośli.

FSC

– skrót umieszczany na zabawkach drewnianych, oznaczający,
że materiał, z którego powstała zabawka, pochodzi wyłącznie
z lasów gospodarczych.

GOTS

– oznacza produkt wykonany z bawełny organicznej (podczas
uprawy nie używano chemicznych dodatków).

PEFC – certyﬁkat potwierdzający, że zabawkę wykonano z ekolo-

gicznych materiałów pochodzących z certyﬁkowanych obszarów
leśnych.

TUV – oznacza, że substancje, z których wykonano zabawkę, są
bezpieczne dla dziecka.
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Przytulanka
zawsze na czasie

➊

Niemowlę ma rozwinięty zmysł dotyku.
Z łatwością wyczuwa różnicę między
fakturami dotykanych przedmiotów.
Daj mu maskotki wykonane z różnych
materiałów: wełny, sztruksu czy
lnu. Przytulanka jest ponadczasową
zabawką. Często zdarza się, że maluch
mocno związuje się z nią emocjonalnie
– powierza jej swoje sekrety, zabiera ją
ze sobą do lekarza, a wieczorem układa
ją przy sobie w łóżeczku.

➋

EKSPERT
Joanna Jerszyńska-Kowal

›

Dyrektor Społecznej
Szkoły Waldorfskiej
w Poznaniu

TESCO LOVES BABY

➍

➎

EKOZABAWKI – POWRÓT
DO KORZENI
Zabawki ekologiczne produkowane są z naturalnych materiałów:
kartonu, drewna i tkanin, przy
użyciu barwników pochodzenia
naturalnego. Proste formy rozwijają wyobraźnię dziecka i uczą je
kreatywności. W porównaniu z plastikowymi odpowiednikami mogą
wydać się szare, są za to bardziej
wytrzymałe, a co najważniejsze –

Zawsze sprawdzaj,
czy zabawka
jest solidnie
wykonana.
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➌

➊ Tesco, grzechotka 12,99 zł*
➋ Tesco, gryzak, 11,99 zł*
➌ Tesco, maskotka, 29,99 zł*
➍ Tesco, maskotka, 34,99 zł*
➎ ABC Kid, osiołek na biegunach, wzór

dzieci je lubią!
Zestawy „zrób to sam”
W sklepach jest duży wybór
zestawów oferujących półprodukty potrzebne do wykonania
zabawki. To prawdziwe wyzwanie
dla dziecka! Do wyboru mamy na
przykład szycie szmacianych lalek,

Rozwój i edukacja

filcowych zwierzątek, malowanie
skarbonek, a nawet doświadczenia
chemiczne. Taki zestaw to dla malucha wspaniała zabawa, zwłaszcza
jeśli poświęcisz czas i pomożesz mu
w tym akcie tworzenia.

NIE OSZCZĘDZAJ!
Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Nie kupuj zabawek na bazarach,
targach czy w kioskach ruchu. Zbyt

kilka tanich. Dobrym rozwiązaniem
jest zbiórka pieniędzy w rodzinie.
Jeśli nadarza się okazja obdarowania smyka, porozmawiaj
z ciocią i babcią
i złóżcie się na
coś bardziej
wartościowego.

Mniej znaczy więcej

Nie przesadzaj z ilością
zabawek. Nie zagracaj pokoju
dziecka – to przestrzeń nie
tylko do zabawy, ale też do
wypoczynku. Im więcej
dziecko ma zabawek, tym
mniej się z nich cieszy.

niska cena oznacza, że nabywasz
produkt niskiej jakości. Zabawka
szybko się zepsuje, a dziecku
będzie przykro. Co gorsza, łamliwy
plastik i odpadające elementy są
niebezpieczne. To prawda, że zabawki bywają drogie, jednak lepiej
kupić jedną porządną zabawkę niż

BEZCENNY KONTAKT
Z RODZICEM
Do harmonijnego rozwoju dziecka niezbędne jest obcowanie
z drugim człowiekiem – z rodziną
i kolegami. Im więcej znajdziesz
chwil na wspólne zabawy, rozmowy czy spacery, tym lepiej. Jeśli

lubisz ruch, wybierzcie się razem
na rower lub rolki. Jeśli wolicie
pozostać w domowych pieleszach,
możecie coś wspólnie ugotować.
Pamiętaj, że nawet najwspanialsze
zabawki nie zastąpią dziecku bezcennego kontaktu z rodzicem! A

REKLAMA
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➊

➋

Turkusowa woda
i złocista plaża czy
zabawa w miejskim
parku? Maluch może
być modny latem
niezależnie od tego,
gdzie i jak spędzacie
wakacje!
➌
➎

➍

68

TESCO LOVES BABY

Dorastanie
➐

Podane ceny wg stanu z 4.05.2015 r. mogą ulec zmianie. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

➏

➑

➓
➒

➊ F&F Kids, plecak, 49 zł* ➋ F&F Kids, plecak, 62 zł* ➌ F&F Baby, pajacyk letni, 29 zł* ➍ F&F Kids, torebka, 34 zł*
➎ F&F Kids, kombinezon letni, 22 zł* ➏ ➐ F&F Baby, t-shirt, 2 szt., 35 zł* ➑ F&F Baby,t-shirt, 19 zł*
➒ F&F Baby, spodenki, 24 zł* ➓ F&F Baby, top, 2 szt., 29 zł*
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Konkursy

Wyślij SMS pod numer 71700 (koszt: 1,23 zł z VAT).
Regulaminy konkursów znajdziesz na www.tescolovesbaby.pl.

50 zestawów:
kocyk Enfamil i bestsellerowa „Księga Dźwięków”
Weź udział w zabawie:
1. Wejdź na stronę www.enfamil.pl.
2. Z zakładki Narzędzia pobierz i zainstaluj na swoim
urządzeniu mobilnym aplikację Amazing Baby
(dostępna na IOS i Android).
3. Na adres konkurs@tescolovesbaby.pl wyślij e-mail
(w temacie napisz: ENFAMIL) z opisem autorskiej
zabawy, która najbardziej przyczyniła się
do wszechstronnego rozwoju Twojego dziecka.
Konkurs trwa od 20 maja do 30 czerwca 2015 r.
Enfamil Premium 2, mleko następne
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.
Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione.
Nr: PL 15.036

Wakacje z CHICCO

Wyślij e-mail na adres konkurs@tescolovesbaby.pl
(w temacie napisz: CHICCO), a w nim zdjęcie
z Waszych najpiękniejszych wakacji.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają wspaniałe
nagrody od CHICCO:

I miejsce: fotelik Oasys 1 ISOFIX
II miejsce: rower Air Trike
III miejsce: jedna z 15 mat CHICCO
Konkurs trwa od 20 maja do 30 czerwca 2015 r.
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Wyślij SMS pod numer 71700 (koszt: 1,23 zł z VAT).
Regulaminy konkursów znajdziesz na www.tescolovesbaby.pl.

10 edukacyjnych laptopów
Fisher Price
Wyślij SMS o treści MATTEL i dokończ zdanie:
„Uczę się od najmłodszych lat…”.
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.

5 zestawów produktów Brother Max:
zestaw miseczek i łyżeczek „Easy hold”,
kubek niekapek „Close & go”
Wyślij SMS o treści ABC KID i odpowiedz na pytanie:
„Jak smakuje dzieciństwo?”.
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.

Konkursy

5 zestawów książek z serii Lilla Lou:
Cocktail party, Kavaii, Pin-up, Folk It!, Haute
Couture, Romantic
Wyślij SMS o treści FOKSAL i napisz, co oznacza
francuskie wyrażenie haute couture.
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.

25 zestawów na 25-lecie Canpol babies:
Produkty z kolekcji Piraci
Na adres konkurs@tescolovesbaby.pl wyślij e-mail
(w temacie napisz: CANPOL)
ze zdjęciem Twojego rozbawionego malucha.
Konkurs trwa od 20 maja do 30 czerwca 2015 r.
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Konkursy

Wyślij SMS pod numer 71700 (koszt: 1,23 zł z VAT).
Regulaminy konkursów znajdziesz na www.tescolovesbaby.pl.

10 zestawów produktów higienicznych
marki Milton
Wyślij SMS o treści MILTON i napisz, w jaki sposób
produkty Milton pomagają zadbać o bezpieczeństwo
Twojego maleństwa.
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.

25 zestawów produktów Kindii
(nawilżane chusteczki i patyczki dla niemowląt)
Wyślij SMS o treści KINDII i odpowiedz na pytanie:
Jakiej pielęgnacji potrzebuje skóra Twojego dziecka?
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.

20 zestawów od Philips AVENT:
butelka Natural 125 ml i smoczek nocny 6-18 mies.
Wyślij SMS o treści AVENT i odpowiedz na pytanie:
Jaką rekomendację mają smoczki uspokajające
Philips Avent jako jedyne w Polsce?
Konkurs trwa od 20 maja do 30 czerwca 2015 r.

25 zestawów Tommee Tippee:
butelka 150 ml oraz 2 smoczki
uspokajające Style 3-9 mies.
Wyślij SMS o treści Tommee Tippee i odpowiedz na pytanie:
Jak zbudować najsilniejszą więź z dzieckiem?
Konkurs trwa od 20 maja do 15 czerwca 2015 r.
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Wyślij SMS pod numer 71700 (koszt: 1,23 zł z VAT).
Regulaminy konkursów znajdziesz na www.tescolovesbaby.pl.

Konkursy

Karta przedpłacona na wyprawkę
dla dziecka o wartości 500 zł;
20 zestawów produktów JOHNSON’S® Baby
Wyślij SMS o treści JOHNSON’S Baby i napisz, jak
zmieniło się twoje życie po narodzinach dziecka.
Konkurs trwa od 20 maja do 30 czerwca 2015 r.

5 zestawów: wanienka, fotelik, nocnik,
nakładka i podnóżek Tega
Wyślij SMS o treści TEGA i dokończ zdanie:
„Z produktami Tega każda kąpiel…”.
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.

15 zestawów NIVEA BABY:
kosmetyki pielęgnacyjne i maskotka
Wyślij SMS o treści NIVEA BABY i krótko odpowiedz
na pytanie: Co najbardziej lubi skóra mojego
maluszka? Konkurs trwa od 1 do 30 czerwca 2015 r.

5 zestawów:
zastawa obiadowa dla maluszka
Wyślij SMS o treści OKT i dokończ rymowankę
„Jem zupełnie sam...”.
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.
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Konkursy

Wyślij SMS pod numer 71700 (koszt: 1,23 zł z VAT).
Regulaminy konkursów znajdziesz na www.tescolovesbaby.pl.

Masaż pleców lub nóg*
w Poznaniu wykonany przez dyplomowaną
fizjoterapeutkę Ewelinę Wnuk. Wyślij SMS o treści
MASAŻ i napisz, jak relaksujesz się w czasie ciąży.
Konkurs trwa od 20 maja do 30 czerwca 2015 r.
* po 12 tyg. ciąży

5 bonów o wartości 150 zł na produkty z kolekcji
dziecięcej F&F Baby i F&F Kids
Na adres konkurs@tescolovesbaby.pl wyślij e-mail
(w temacie napisz Konkurs F&F), a w nim zdjęcie
idealnej dziecięcej stylizacji na letni spacer.
Konkurs trwa od 20 maja do 30 czerwca 2015 r.

10 bezpłatnych zaproszeń na konsultacje lekarskie
do zrealizowania w placówkach własnych
Grupy LUX MED
Wyślij SMS o treści LUX MED i krótko dokończ zdanie:
„Uwielbiam spacery z moim maluszkiem…”.
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.

Designerskie etui na pieluszki
i komplecik: czapeczka plus komin
Wyślij SMS o treści CELOVE i dokończ zdanie:
„Szczęśliwy maluch to…”.
Konkurs trwa od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.
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do podmiany

35 zł/kpl.

