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Vychovávame vnúča [1]

Bývame so svokrom-vdovcom v spoločnej domácnosti. Máme syna-skoro 3-ročného a našťastie
4-izb.byt. Môj svokor-dedo má vlastný televízor v izbe, má 65 r., je dôchodca, ťažko sa mu chodí kvôli
kŕčovým žilám na nohách a opuchom, (navyše je bývalý alkoholik), takže je skoro stále doma. Zapája
sa aj do chodu domácnosti (menšie nákupy, vynášanie smetí, umytie riadov, polievanie kvetov,
vysávanie a pod...). Občas sa stalo, že som aj malého nechala s ním doma, keď som potrebovali čosi
vybaviť. Väčšinou sme všetci v pohode a malý si veľmi zvykol na neho ako na kamaráta. No dedo má
občas svoje chvíľky, keď idú TV-správy, čítanie novín, lúštenie krížoviek ale malý chce všetko robiť s
ním a nie vždy ho dokážeme presvedčiť, že teraz nechaj deda, lebo.... Takže malý mu robí také malé
schválnosti-vypne telku, začne drankať, že aby si spolu čítali knižku, keď dedo číta novinky a pod.
Vtedy býva dedo taký nervnejší a to sa prenáša aj na malého, potom aj na mňa, lebo to neviem
vyriešiť. Už sa aj stalo, že mu čapol. A na to som ja úplne háklivá. Občas som musela aj ja použiť
nejakú výchovnú po zadku, ale nikdy nie po hlave, alebo po ústach ako ho fackuje dedo. Už mu to aj
manžel-jeho syn vysvetľoval, ale dedo sa proste v tých situáciách neovládne. Bol na to zvyknutí pri
svojich deťoch. Moji rodičia nikdy nemuseli na malého ani zvýšiť hlas. Čo s tým môžem urobiť? Veď
malý si hlavu dosť natlčie aj sám. Potom si večer pri zaspávaní búcha päsťou do hlavy a hovorí si: "Ja
som sprostý. Ja som zlý." Nemôžem to stále medzi nimi riešiť. Často sa stalo, že keď ho capol po
hlave, a malý začal plakať, hneď mu núkal cukrík, aby bol ticho. Ako zasiahnuť? Vďaka
‹ Zásah starých rodičov do výchovy vnúčaťa [2] stari rodicia › [3]
Naše dieťa
Mamička
Otecko
Starí rodičia
Rodina

Reklama
Kto sme
Kontakt
Mapa stránok

FaceBook
Twitter
Rss
© 2001 - 2011 Spoločnosť Impresa Art, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Chceme dieťa

Page 1 of 2

Neposlušný dedo
Publikované na (http://mamatata.sk/mamatata)
Privátna politika │ Autorské práva

ISSN 1336-2755
Informácie uvedené na www.mamatata.sk sú všeobecnej povahy. Otázky súvisiace so zdravím Vás
a Vašich detí je preto potrebné konzultovať s lekárom.
created by Bekosoft, s.r.o.
Zdrojová URL: http://mamatata.sk/mamatata/node/449028
Linky:
[1] http://mamatata.sk/mamatata/forum/2491
[2] http://mamatata.sk/mamatata/node/344428
[3] http://mamatata.sk/mamatata/node/344451

Chceme dieťa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 of 2

