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MĄDRE I KOMFORTOWE MACIERZYŃSTWO -  

5 PORAD JAK BYĆ SZCZĘŚLIWĄ MAMĄ, SZCZĘŚLIWEGO DZIECKA 

 
Chcesz być mamą na medal, ale właściwie nie wiesz co to znaczy? Bliskie osoby,              

matki, babcie, przyjaciele mają inny pogląd na wychowanie Twojej pociechy? Jest           

kilka prostych zasad, dzięki którym zarówno Ty jak i Twoje dziecko będziecie            

szczęśliwsi. Oto one: 

 
1. BĄDŹ ŁAGODNA 
Jako mama jesteś jedną z pierwszych osób na świecie, którą maluch zna. To na podstawie               

swoich obserwacji Ciebie buduje swoją opinię o innych ludziach i uczy się zaufania             

do otacząjącego go świata. Jeżeli będziesz negatywnie nastawiona do tego co na co dzień Cię              

spotyka, Twoje dziecko też będzie agresywne do wszystkiego co je otacza. Staraj się być              

wyrozumiała, łagodna i pełena ciepła. Dzięki temu pomożesz młodemu człowiekowi zobaczyć           

świat w kolorowych barwach.  

 
2. BĄDŹCIE RAZEM AKTYWNI 
Spędzaj z dzieckiem jak najwięcej czasu w ruchu. Zabieraj je na spacery, rower, basen czy               

hulajnogę. Starajcie się każdego dnia przebywać wspólnie godzinę na świeżym powietrzu lub            

w ruchu. Dzięki temu nie tylko zadbasz o jego zdrowie, formę i odporność, ale sprawisz,              

że będzie czuło się szczęśliwsze i lepiej radziło sobie z codziennymi, małymi smutkami            

i zadaniami. Wspólne aktywności i poznawanie nowych form spędzania czasu wzmocni także           

Waszą wieź i pomoże Ci lepiej poznać własne dziecko. 

 
3. UBIERAJ DZIECKO W WYGODNE I JAKOŚCIOWE UBRANIA 
Która z nas nie ma strasznych wspomnień z na siłę wciskanych rajstop, przyciętej brody              

suwakiem czy wkładania niewygodnego kombinezonu? Nie narażaj na to samo swojego           

dziecka. Zadbaj o jakościowe, miłe w dotyku ubranka, które pozwolą mu na swobodną zabawę.              

Wspaniałym rozwiązaniem jest kurteczka z krokiem marki MIAPKA DESIGN. Kurtka nie           

podciąga się, więc nie odkrywa plecków. Co ciekawe, projekt kurteczki powstał z potrzeby             

 



 

 
mamy, która miała problem z niechęcią swojego synka do ubierania się przed wyjściem            

na spacer. Karolina Jędrasiak, wymyśliła i opatentowała kurtkę z elementem krocznym.          

Ty również ucz swoje dziecko wybierania rzeczy jakościowych i rozwijaj w nim poczucie stylu. 

 
4. ROZWIJAJ W DZIECKU WYOBRAŹNIĘ I BUDUJ W NIM POCZUCIE WŁASNEJ 

WARTOŚCI 
Dziecko postrzega świat w niesamowity sposób i ma niezwykle barwny świat wewnętrzny.            

Rozwijaj go, dzięki licznym zabawom i nieszablonowym formom spędzania czasu. Pobudzaj           

jego wyobraźnię, niech opowiada Ci wymyślone historie, dopytuj o szczegóły i powtarzaj mu             

jakie są wspaniałe - twórz bajki razem z nim. Doceniaj jego indywidualność i pielęgnuj w nim                

poczucie, że jest wyjątkowy.  

 
5. ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM I  NIE IGNORUJ GO  
Pamiętaj, że Twoje dziecko też przeżywa emocje, z którym często nie potrafi sobie poradzić.              

Nie ignoruj go i staraj się z nim rozmawiać o wszystkim, żeby czuło się dla Ciebie ważne.                 

Marudzenie, płacz i histerie to sposób na zwrócenie Twojej uwagi. Podaruj mu atencję, bo to               

prawdziwy wyraz miłości.  
___________________________________________________________________________ 
Miapka Design to marka obecna na rynku od listopada 2015 roku, stworzona z myślą o najmłodszych, których                 

wygoda jest dla mam bardzo ważna. Autorski pomysł i opatentowany wzór – zastosowany element kroczny to                

gwarancja komfortu: kurteczka nie podciąga się, nie odsłania plecków, niezależnie od tego w jakiej pozycji jest nasze                 

dziecko, mając przy tym pełną swobodę ruchów. Miapkowe kurteczki cechuje wysoka jakość wykonania, dobry design               

oraz funkcjonalność. Produkt w 100% polski, wykonany z najwyższej jakości bawełny. Miapkowe kurteczki             

z elementem krocznym to zastrzeżony wzór przemysłowy poświadczony Świadectwem Rejestracji z Urzędu           

Patentowego RP. Dzianina z certyfikatem TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA OEKO-TEX 100 oraz BEZPIECZNY DLA             

DZIECKA.  
 

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.miapka.pl  
Fanpage https://www.facebook.com/miapkadesign/ 
  
  

KONTAKT DLA MEDIÓW: Ewa Zachariasz; mob:+48 501 227 695; e-mail: ewa@atomypr.pl 
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