Když děti kopírují své rodiče
Tomuto tématu se věnoval AquaLife Institute, který provedl průzkum mezi rodiči dětí ve věku
3–14 let. Základy životního stylu se u dětí vytvářejí už v batolecím věku. Každé dítě se
primárně učí nápodobou a kopíruje chování svých nejbližších – předně rodičů. V předškolním
a mladším věku se na utváření režimových a jiných návyků podílí samozřejmě i mateřská či
základní škola.
Výsledky průzkumu prokázaly, že více než 75% rodičů má správný pocit z toho, že je jejich
děti napodobují. Rodiče však často zapomínají, že jejich dítě není malý dospělý a jejich potřeby
nejsou totožné s potřebami dospělého člověka.
Podle výsledků výzkumu 30% dětí napodobuje komunikaci či vyjadřování dospělých. Ve
„všem“ napodobuje své rodiče 10% dětí a ve zlozvycích 6%.
Napodobování má veliký vliv také při utváření stravovacích návyků a pitného režimu. Čím
častěji pijí rodiče slazené nápoje, tím častěji je pijí i jejich děti. Proč by dítě také v domácnosti
plné slazených nápojů pilo čistou vodu, když rodiče to taky nedělají. Stejné to je i
s pravidelností pití. Pokud se rodiče do pití a dodržování pitného režimu nutí, děti k tomu často
také inklinují. Podle výsledků šetření pije až 41% dětí přes den sladké nápoje. Z toho se může
v krvi dětí nejen nebezpečně zvýšit cukr a tím pádem i přebytečná energie, ale i odmítání jídla.
To souvisí s nevyváženou stravou a ochuzování těla o velmi důležité složky potravy jako jsou
vitamíny, minerály aj. Mimo tato rizika se slazenými nápoji a cukrovinkami souvisí také
zakládání si na obezitu. Je prokázáno, že 80% obézních dětí si svá nadměrná kila přináší do
dospělosti.
Napodobování chování dospělých je důležité také při konzumaci
jídla – zejména ovoce a zeleniny. Čím častěji ji jí rodiče, tím
častěji ji jedí děti. „Funguje to ale bohužel i naopak. Jestliže se
rodiče při čtení jídelníčku ve školce „šklebí“ na zeleninová jídla,
nemohou očekávat, že jejich dítě bude taková jídla přijímat
s nadšením.“ Věra Boháčová, Dis – nutriční terapeutka. Je však
důležité dbát na odlišné potřeby vyvíjejícího se organismu. Pro
dospělého je např. vhodné konzumovat celozrnné výrobky, u dětí
se však doporučuje je zařazovat až mezi 10–12 rokem.
Mezi důležité návyky, které děti napodobují, patří i péče o zuby. Jak se o své zuby starají
rodiče, tak se to naučí i děti. Vznik zubních kazů a onemocnění v dutině ústní není „dědičný“.
„Dědičné“ bývají návyky v domácnosti.
V neposlední řadě patří do zdravého životního stylu i pohyb. Podle výsledků průzkumu se dětí
hýbou oproti rodičům častěji. Skoro 75% dětí sportuje, nebo se věnuje pohybovým aktivitám
dvakrát týdně (mimo vyučování), zatímco rodičů, kteří jsou pohybově aktivní, je jen polovina.
Děti by měly mít pravidelný pohyb nejen o víkendech, ale i v týdnu, kdy mohou formou
kroužků nebo s rodiči zkoušet různé pohybové aktivity. Není-li dítě zcela vyhraněné (málokteré
je), mělo by kroužků vyzkoušet postupně více (Pozor – úměrně svému věku!), aby si mohlo
vybrat aktivitu, která ho baví a vyhovuje mu nejvíce.
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