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Dziecięce „ale ja chcę!” i „kupi mi to!” potrafi doprowadzić nas do silnych emocji. Dzieje się tak
przede wszystkim dlatego, że bywamy zmęczeni kolejnymi prośbami i zachciankami dziecka oraz

postrzegamy je jako nic nieznaczące kaprysy.
„Bo ja chcę i koniec!”
Wbrew pozorom realizacja każdej
zachcianki Dziecka i podsuwanie mu
wszystkiego, czego zapragnie pod nos, nie
jest wcale dla niego dobre. Wzmacnianie 
w Malcu odczucia, że wolno mu naprawdę
wszystko, tak naprawdę burzy jego
poczucie bezpieczeństwa.
Skoro rodzic ofiaruje mu każdą rzecz,
której zapragnie, to Dziecko jest
przekonane, że posiada realną władzę nad
swoim opiekunem.
Taki fałszywy obraz rzeczywistości może
w konsekwencji doprowadzić do aktów
wymuszania konkretnych rzeczy, a nawet
do zachowań agresywnych. Poza tym
spełnianie każdej zachcianki spowoduje, że
podopieczny nie będzie potrafił się cieszyć
z nowych rzeczy, które dostał. Im mniejszy
wysiłek włożony w otrzymanie nowej
zabawki czy książki, tym radość z niej jest
mniejsza.
Nie w każdej zachciance powinniśmy
doszukiwać się aktów wymuszenia,
ponieważ zachcianki niosą także  istotny
komunikat i mogą stać się okazją do
poznawania i zrozumienia różnych
zachowań dziecka oraz do ćwiczenia
własnych granic.

1.     Zachcianki są ważnym komunikatem. Jeśli
dziecko chce kolejną zabawkę, kolejnego loda czy
następną bajkę może to oznaczać, że jest mu z czymś
trudno. Może być zmęczone i zestresowane,  szukać
sposobu na obniżenie napięcia, może być znudzone,
potrzebować kontaktu z innymi, bliskości lub wspólnej
zabawy. Dlatego ważne jest zajrzeć pod powierzchnię
kolejnego „ja chcę” i sprawdzić jak pomóc dziecku.
2.     Kiedy słyszymy kolejne „ja chcę” rodzą się w nas
myśli  „Dlaczego się tak zachowuje”. Kiedy dziecku
jest trudno, często samo nie wie, co ma ze sobą zrobić
i jak sobie pomóc. Zamiast oddawac się złym
emocjom warto powiedzieć swoim myślom „STOP” i
zmienić je na bardziej wspierając,e np. „Ale musi być
jej z czymś źle”.
3.     Ważne jest, aby zauważyć, że Dziecko czegoś
chce, czy chciało, że o coś prosiło i  nazwać (bez
oceniania) to, co się stało/dzieje: „To było dla Ciebie
ważne, co?”, „Spodobała ci się taka zabawka i bardzo
chciałeś ją ze sobą zabrać?”.
4.     Dzieci potrzebują naszej odmowy. Uczy ich to
wyznaczania granic, rozumienia siebie i drugiego
człowieka, poczucia bezpieczeństwa. Odmowa nie
musi wiązać się z nerwowym; „Nie i koniec”, ale ze
zdecydowanym postawieniem granicy.
5.     Kiedy odmawiamy Dziecku musimy liczyć się
z trudnymi emocjami, jakie to wywoła. Ważnym
zadaniem będzie przyjąć te uczucia, nazwać je i przede
wszystkim być przy Dziecku.
6.     Czasami kiedy widzimy, że Dziecku na czymś
bardzo zależy, możemy dać mu alternatywę, np. kiedy
Dziecko chce lody, możemy zaproponować mu
zrobienie domowych lodów, kiedy Dziecko chce nowa
zabawkę możemy zapisać ja na listę życzeń/listę
urodzinowych prezentów…
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CHOROBY, KTÓRE DZIECKO MOŻE PRZYNIEŚĆ Z PRZEDSZKOLA
Okres przedszkola to czas, w którym dzieci chorują z największą
częstotliwością. To wtedy przechodzą większość znanych chorób zakaźnych.
Oto najczęstsze choroby wieku przedszkolnego, którymi dzieci mogą zarazić się
w przedszkolu:

 1.Zapalenie spojówek -  to jedno z najczęstszych
schorzeń oczu polegające na zapaleniu błony śluzowej
powieki.  Do zapalenia może dojść niezwykle łatwo i
szybko. Czasami wystarczy, że coś wpadnie do oka albo
zbyt intensywnie będzie się je pocierać, aby wystąpiło
zaczerwienienie, ból i wydzielina. Najbardziej
charakterystyczne są objawy podmiotowe, a więc
odczuwalne przez osobę chorą, jak pieczenie, swędzenie,
łzawienie, światłowstręt i kłucie w oku. Dokładne
rozpoznanie rodzaju choroby jest jednak możliwe na
podstawie objawów przedmiotowych, do których zalicza
się przekrwienie spojówki, wydzielinę towarzyszącą
zapaleniu oraz typ reakcji w postaci obrzęku lub grudek.
2. Ospa (ospa wietrzna) – choroba wirusowa, bardzo
popularna w wieku przedszkolnym i bardzo zaraźliwa.
Zakażenie następuje drogą kropelkową, po około 2
tygodniach pojawiają się pierwsze objawy, do których
zaliczamy przede wszystkim wykwity skórne. Najpierw
przyjmują one postać grudek, potem zmieniają się    
w pęcherzyki wypełnione płynem surowiczym, na końcu
zasychają i odpadają jako strupki. Wykwitom ospy często
towarzyszy podwyższona temperatura, świąd, ból gardła 
i pogorszone samopoczucie.
3. Świnka – choroba wirusowa, inaczej zwana
zapaleniem przyusznic, która rozprzestrzenia się drogą
kropelkową i dziś ze względu na obowiązkowe
szczepionki skojarzone MMR, występuje dość rzadko.
Głównym objawem świnki jest powiększenie się ślinianek
przyusznych, ale też gorączka, bóle głowy i mięśni, złe
samopoczucie
4. Różyczka – choroba zakaźna, coraz rzadziej
występująca wśród dzieci ze względu na wprowadzone
szczepienie na różyczkę. Charakterystycznym objawem
jest wysypka. Zmiany skórne (które najczęściej pojawiają
się na brzuchu lub plecach) zwykle mają postać małych
różowych plamek, które z czasem zlewają się w jedną
wielką plamę. Objawami towarzyszącymi są powiększone
i bolesne węzły chłonne, gorączka, a nawet ranki w jamie
ustnej.

 

5. Szkarlatyna (płonica) - choroba zakaźna,
przenoszona drogą kropelkową. Przebieg choroby
jest gwałtowny – zaczyna się wysoką gorączką,
bólami brzucha, często wymiotami oraz bólem
gardła i powiększonymi węzłami chłonnymi. W
pierwszej chwili objawy przypominają anginę,
następnie dochodzi wysypka, która już jest
charakterystyczna dla tej choroby. Wysypka jest
drobnoplamista, czerwona i zlewa się w niektórych
miejscach (w zgięciach łokci i kolan, na tułowiu).
Na twarzy występują rumieniowe zmiany skórne.
Ponadto dochodzi jeszcze do tego „malinowy”
język, a po kilku dniach od wysypki skóra na
dłoniach i stopach zaczyna się łuszczyć.
6. Choroba bostońska (bostonka) – wirusowa
choroba zakaźna, przenoszona drogą kropelkową
lub przez wydzielinę osoby chorej. Pierwszymi
objawami są: gorączka, dreszcze, bóle kostno-
stawowe, brak apetytu i złe samopoczucie. Po 2-3
dniach pojawiają się charakterystyczne objawy,
czyli wysypka grudkowa lub grudkowo-
pęcherzykowa na wewnętrznej stronie stóp i dłoni.
Choroba bostońska jest dość przykra, wysypka
bywa tkliwa, a owrzodzenia bardzo bolesne.
7. Choroba pocałunków (mononukleoza zakaźna)
– zakaźna choroba wirusowa, najczęściej
przenoszona przez ślinę, dlatego zwana jest chorobą
pocałunków. Choroba zaczyna się gorączką, bólami
głowy, złym samopoczuciem, brakiem apetytu 
i osłabieniem. Później dochodzą powiększone 
i bolesne węzły chłonne i angina. Najważniejszym
objawem jest duże powiększenie wątroby 
i śledziony oraz obrzęk powiek. Chorobę
diagnozuje się zwykle przez badanie krwi, 
a leczenie zwykle wymaga hospitalizacji.
8. Grypa żołądkowa - choroba wywoływana
najczęściej przez rotawirusy. Bardzo zaraźliwa 
i szybko rozprzestrzenia się drogą pokarmową. Do
jej głównych objawów zaliczamy gorączkę,
nudności, wymioty, bóle brzucha i obfitą biegunkę.



9.Choroby pasożytnicze (owsiki, glista ludzka, lamblia) do
wprowadzenia jaj pasożyta do organizmu dochodzi poprzez
branie brudnych rąk do buzi. Do najczęstszych objawów
zaliczamy: utratę apetytu, bladość, problemy ze snem,
osłabienie, kaszel, reakcje alergiczne itp.
Do popularnych chorób pasożytniczych u dzieci zalicza się
również wszawicę głowy. Do zarażenia dochodzi przez
kontakt fizyczny z osobą chorą na wszawicę lub korzystanie
z jej nakryć głowy, szczotek, grzebieni czy ozdób do
włosów. Widocznym objawem są występujące na skórze
głowy i karku grudki będące ugryzieniami wesz. Skóra jest
bardzo swędząca, a przy bliższym obejrzeniu głowy można
zauważyć dorosłe formy pasożyta w ruchu lub jego szare
jaja przyklejone do włosów (gnidy).

 
Choroby zakaźne wieku dziecięcego leczy się objawowo. Dziecko
dostaje leki przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, łagodzące ból.
Dziecko powinno zostać  w łóżku, odpoczywać i przede wszystkim
przyjmować dużo płynów, aby nie doszło do odwodnienia. Nie
wolno bagatelizować objawów chorobowych i zawsze należy
skonsultować je z lekarzem, który postawi fachową diagnozę.
Lista chorób wieku przedszkolnego jest bardzo długa i większość
tych chorób dotknie nasze dzieci jak nie w przedszkolu to w szkole.
Dobra wiadomość jest taka, że choroby zakaźne u dzieci
przebiegają dość łagodnie, u dorosłych natomiast kończą się
poważnymi powikłaniami.
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