batole stručně

Mateřský
dotazník

Mgr. Marina Šimanová je speciální
pedagožkou a pro odstraňování poruch učení dětí
využívá velmi účinné percepčně-motorické metody. Se
svým starším synem již v předškolním věku motorická
cvičení také absolvovala a výsledky byly úžasné
– zklidnil se, začal se soustředit a ze dne na den
malovat. Řešíte-li podobný problém, zkuste to také.
Více se dozvíte na www.poruchyuceni.com.

Hurá!!! A partnerovi jsem to hned prozradila.

Mám ráda eleganci a jednoduchost a dělám vše tak, abych se
každý den mohla cítit dobře a vyrovnaně.

•

•
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Jako táta je můj muž skvělý v:
Můj muž je velkým vzorem pro naše syny, rád s chlapci
dovádí a sportuje, ale vede je i k zodpovědnosti a pracovitosti.
•
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Jako partner je úžasný:
V jistotě a opoře, kterou mi poskytuje po celou dobu vztahu
(čtrnáct let). Stále mě ještě překvapí květinou či dárkem
a podporuje mě v mé práci.
•
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Hádám se s ním:
Máme zásadu – nikdy se nehádat před dětmi. Než se dostaneme k diskusi, oba vychladneme a spíš se pak dokážeme
domluvit.
•
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Co nechci dělat tak, jak to dělala moje máma,
a čím mě naopak inspiruje?
Moje maminka je umělkyně a s tím je spjata jistá rozevlátost
a nedůslednost, které se snažím u svých dětí předcházet.
Velkým vzorem je mi ve schopnosti milovat a odpouštět.
66 betynka
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Naposledy jsem si říkala, že jsem neodolatelná:
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Svojí nejlepší kamarádce závidím:
Mým kamarádkám, které mě provázejí již od dětství, nezávidím nic. Jsme na tom všechny stejně – v jedné oblasti je
na tom lépe jedna, v druhé jiná… a žádná by s tou druhou
neměnila.
•

8

Dítě mě během deseti sekund vytočí doběla:
Většinou to trvá déle než deset sekund, jsem celkem trpělivá,
nejhorší je, když jsem nevyspalá a unavená.
•
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S čím mi doma nikdy nikdo nepomůže:
Jsem zvyklá nečekat a o pomoc si říkat manželovi i dětem.
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•

Nemůžu sama na sobě vystát…
Už jsem si za ta léta na sebe zvykla…
•
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Mateřství je jako…
Mateřství je pro mě přirozená součást života – přináší mi štěstí
a radost, ale i starosti.

připravila: Hanka Bělohlávková; FOTO: Archiv
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Když jsem si udělala těhotenský test,
pomyslela jsem si:

