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Rola taty
Rola taty zdecydowanie różni się od roli mamy. Ponieważ dzieci "chłoną jak gąbka"
wszystkie wasze zachowanie ważne jest byś Ty jako głowa rodziny dawał im odpowiedni
przykład.
1. Utrzymywanie dyscypliny
Trzymanie domowej dyscypliny jest jednym z najtrudniejszych zadań jakie do ciebie
nalezą. Nigdy nie możesz sobie pozwolić by podnieść rękę swoje dziecko, gdy czujesz, że nie
dajesz sobie rady staraj się za wszelką cenę trzymać nerwy na wodzy. Powinieneś kochać
dzieci ale nie możesz pozwalać by ich występki uszły im na sucho. Każde złe zachowanie
wymaga zdecydowanej reakcji z Twojej strony. Swoje race wykładaj siłą swojego autorytetu i
słów.
W takim sam sposób jak karzesz złe zachowanie powinieneś nagradzasz dobre. Jeśli
po złym zachowaniu przeprowadzasz poważną rozmowę, tak samo rozmową utrzymuj dzieci
w pewności, że dobrze się zachowały.
2. Uczenie się na błędach
Uczenie się na własnych błędach jest jednym z elementów życia każdego z nas.
Oczywistym jest, że chcesz chronić swoje dzieci przed wszystkim co mogło by im sprawić
przykrość czy zawód. Jednak dobry tata powinien pozwalać swoim dzieciom na popełnianie
błędów (w granicach rozsądku). Lepiej uczy się na cudzych błędach ale najlepiej uczymy się
poprzez własne doświadczenia. Ojciec powinien to rozumieć.
3. Docenianie rzeczy
Ważnym zadaniem taty jest nauczenie swoich dzieci by doceniały to co maja. Dzieci
uważają, że wszystko im się należy, Twoim zadaniem jest nauczenie ich, że w życiu nic nie
ma za darmo i na wszystko trzeba zapracować. Wpajając im takie wzorce unikniesz ich
rozpuszczania co niestety jest dziś coraz częstsze.
4. Indywidualność
Każdy z rodziców upatruje w dziecku swoich cech lub próbuje pchać je w kierunku w,
którym sami nie poszli, a chcieli. Jedną z ważniejszych rzeczy jakie Ty musisz zrozumieć to
indywidualizm każdego Twojego potomka. Nie powinieneś starać się upodabniać ich do
siebie. Dobry tata szanuje indywidualizm swoich dzieci i zachęca je do rozwijania ich
zdolności. Unika za to spełniana swoich niedoścignionych marzeń poprzez dzieci.
5. Dobry przykład
Mówiliśmy już tym, że dzieci "chłoną jak gadka" każde nasze zachowanie. Nie
możesz dopuszczać do sytuacji by dzieci widziały jak np. kłócisz się z ich mamą lub
jakąkolwiek inną osobą. Przy dzieciach zawsze powinieneś trzymać nerwy na wodzy i starać
się dawać im dobry przykład każdym swoim zachowaniem.
Za każdym razem gdy sytuacja wymaga Twojego zdecydowanego działa staraj się
wytłumaczyć dziecku dlaczego tak postąpiłeś i dlaczego tak należy robić.
6. Miłość
Każdy tata powinien zapewniać swoje pociechy, że bardzo je kocha słowem i czynem.
Ważne jest również by spędzać z nimi jak największą cześć swojego wolnego czasu.
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