
Quiz z przymrużeniem oka
Jaką mamą jesteś?



Możesz zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź lub wstawić własne.

Dziecko znów wylało sok, co robisz:

A. Upominasz, by następnym razem uważało
      i sprzątasz.

 B.  Mówisz, że „Dzień bez plamy, dniem straconym”  
       i podajesz dziecku ręcznik.

C. Narzekasz, że znów jest bałagan.

D.Inna odpowiedź: (możesz napisać, jaka)       
 …………………………................................................

Dziecko płacze w sklepie, bo chce lizaka. 
A Ty…

A. Kupujesz mu go dla świętego spokoju.

 B. Udajesz, że nic nie widzisz, nic nie słyszysz
      i robisz dalej swoje, unikając kontaktu                                      
      wzrokowego z innymi.

C. Tłumaczysz, że nie ma mowy,  rzucasz koszyk      
      i wychodzisz z dzieckiem ze sklepu.

D. Robisz coś innego. Napisz, co:
     …………………………................................................



Prosisz po raz kolejny, by dziecko przestało
stukać łyżką o talerz, więc mówisz:

A. Widzę, że grasz na perkusji. Zagramy razem?

 B. Bez słowa komentarza zabierasz łyżkę.

C. Bierzesz talerz, łyżkę i zaczynasz bębnić     
     głośniej niż dziecko.

D. Jakiś inny pomysł?
     …………………………................................................

Dziecko nie chce się kąpać. Co robisz?

A. Mówisz, że dziś wyjątkowo robicie „Dzień   
      Dziecka” i negocjujesz mycie zębów.

 B. Pokazujesz plamy brudu na ciele, których   
       trzeba się pozbyć i proponujesz magiczną,    
       kolorową kąpiel z bąbelkami.

C. Żartobliwie grozisz wrzuceniem do wanny w   
     ubraniach i zrobieniem od razu prania.

D. Zrobię coś innego, niż te durnowate pomysły. 
     …………………………................................................



Dziecko nie chce zasnąć. Co robisz?

A. Włączasz dziecku audiobook, a sama  
      wskakujesz do wanny, by się zrelaksować.

 B. Zostajesz w pokoju i cierpliwie czekasz, aż 
      dziecko zaśnie.

C. Stanowczo stwierdzasz, że pora iść spać, 
      dajesz buziaka i wychodzisz, nie zważając na 
      protesty.

D. Masz inny sposób. Może się podzielisz?
     …………………………................................................

Dziecko nie chce się kąpać. Co robisz?

A. Mówisz, że dziś wyjątkowo robicie „Dzień   
      Dziecka” i negocjujesz mycie zębów.

 B. Pokazujesz plamy brudu na ciele, których   
       trzeba się pozbyć i proponujesz magiczną,    
       kolorową kąpiel z bąbelkami.

C. Żartobliwie grozisz wrzuceniem do wanny w   
     ubraniach i zrobieniem od razu prania.

D. Zrobię coś innego, niż te durnowate pomysły. 
     …………………………................................................



Masz zły dzień i nie chce ci się bawić z
dzieckiem, więc:
? A. Proponujesz zabawę w lekarza. Udajesz, że 

     jesteś chora i musisz leżeć w łóżku.

B. Mimo wszystko znajdujesz siły na zabawę, 
     nawet jeśli jest lakoniczna.

C.  Komunikujesz, że teraz nie masz ochoty i 
      umawiasz się na zabawę wieczorem.

D. Robisz coś innego. Daj znać co: 
     …………………………................................................

Zrobiłaś ulubiony obiad, ale dziecko nie je.

A. Mówisz, że nie ma problemu i  proponujesz 
     wczorajszą zupę.

 B.  Głośno wzdychasz i mówisz, że nie ma nic 
        innego do jedzenia i cierpliwie czekasz, aż 
        dziecko przestanie marudzić.
C. Robisz się czerwona na twarzy, po czym 
     stanowczo oznajmiasz, że albo zje to, co jest 
      albo będzie głodować do kolacji.
D. Twoja odpowiedź:
     …………………………................................................



 
Masz czas dla siebie. Nagle wparowuje dziecko
i oznajmia, że chce się z Tobą bawić.

A. Rzucasz wszystko, by rzucić się w wir zabawy z 
      dzieckiem.

B. Chowasz się i udajesz, że cię nie ma.

C. Tłumaczysz, że teraz masz czas dla siebie i 
      pobawicie się za pół godziny.

D. Masz inną odpowiedź:  
     …………………………................................................

Jedziesz autem, a dzieci z tyłu wrzeszczą, biją
się, panuje jeden, wielki chaos.

A. Włączasz głośno muzykę, by zagłuszyć 
     wrzaski.

 B.  Tłumaczysz, że takie zachowanie w aucie jest 
        niebezpieczne.

C. Zatrzymujesz auto na poboczu i oznajmiasz, że 
     ruszysz wtedy, gdy się uspokoją.

D. Robisz nieco inaczej: 
     …………………………................................................



A  

B  

C  

D  

 
1.Dostajesz buziaka i przytulasa, ot tak, za
darmo.

A. Jest ci tak miło, że oddajesz tyle całusów
     i przytulasów, że dziecko ma dość.

B. Uśmiechasz się i odwzajemniasz przytulasa.

C. Pytasz: „No dobra, co chcesz?”

D. Masz na to inną odpowiedź:
     …………………………................................................

Podlicz swoje odpowiedzi:
 



A więc, jaką mamą jesteś?

Najwięcej odpowiedzi A
Matka Luzatka

Luz w rodzicielstwie to podstawa. Nie wskazane jest
zamykanie dziecka pod kloszem, ale warto od czasu do
czasu zamknąć siebie. Dobrze, że o tym pamiętasz.

Najwięcej odpowiedzi B
Stoik - matka

Stoicki spokój jest bezcenny, gdy ma się dzieci. Dobrze, że
potrafisz też znaleźć spokojną chwilę dla siebie.

Najwięcej odpowiedzi C
Matka aparatka

Autentyczność i szczerość to podstawa! W rodzicielstwie
bywa i żywiołowo i kreatywnie. Dobrze, że nie masz z tym
problemu.

Najwięcej odpowiedzi D
Inna matka

To, że robisz inaczej, nie znaczy, ze gorzej. Dobrze, że
idziesz własnymi drogami. Tak trzymaj!

Mix odpowiedzi
Zmiksowana matka

To nie znaczy, że jesteś zmiksowana. Po prostu jedziesz,
jak wszyscy rodzice na sinusoidzie życia. Raz jest tak, a
raz siak. I dobrze, bo nie ma nudy!



Nie wiem, jaką mamą dokładnie
jesteś, ale na pewno jesteś

SUPER!


