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nie, nadruchliwe, których rodzice są
niekonsekwentni w postępowaniu, za-
chowują się agresywnie w stosunku do
dziecka lub wobec siebie, sami są nie-
zrównoważeni emocjonalnie. 

Poradzenie sobie z problemem gwałtow-
nych emocjonalnych reakcji dziecka nie
będzie łatwe dla rodziców, którzy natra-
fiają na trudności we własnym życiu.
Może im być potrzebne wsparcie roz-
sądnych i życzliwych im bliskich lub
bardziej fachowa pomoc terapeuty.

Każdy wysiłek rodziców włożony
w przywrócenie harmonijnych stosun-
ków w rodzinie będzie procentował
w przyszłości. 

Niemowlęta, zwłaszcza w pierwszym
półroczu, przesypiają większą część do-
by. Stopniowo jednak okresy czuwania
wydłużają się, wzrasta aktywność po-
znawcza, zabawowa, społeczna dziecka. 

Ilość snu potrzebna konkretnemu
dziecku jest zawsze sprawą indywidual-
ną. Trzeba obserwować zachowanie mal-
ca – jego nastrój, energię, apetyt, chęć
zabawy oraz sposób budzenia się: czy
wstaje pogodne, chętne do kontaktu.
Dzieci sypiają zazwyczaj w tych samych
godzinach, jednakże wraz z wydłuża-
niem się okresów czuwania pora zasy-
piania także będzie się przesuwać.
Dziecko senne swym zachowaniem, roz-
drażnieniem informuje matkę o potrze-

bie snu. Trzeba je wtedy ułożyć w miej-
scu, w którym czuje się dobrze, bez-
piecznie. Zaśnie, jeśli faktycznie będzie
senne. W przeciwnym razie rodzice mu-
szą je nosić, kołysać, wozić w wózeczku,
aby je wreszcie uśpić. 

Zmuszanie dziecka do spania jest mało
przyjemne dla obu stron. Jeśli rodzice
robią coś wbrew naturze, pojawia się
u dziecka reakcja obronna. W tym przy-
padku zmuszanie dziecka do spania
może tylko wywołać opór, który będzie

Nie zawsze wystarczające jest 
zastosowanie techniki wygaszania 

niepożądanych zachowań przez ich 
ignorowanie. Niekiedy trzeba przede 

wszystkim usunąć podstawową 
przyczynę tak gwałtownych reakcji 

emocjonalnych dziecka, 
niedających wytłumaczyć się 
wyłącznie nową fazą rozwoju 

psychicznego

ZASYPIANIE I SEN DZIECKA

Ile godzin powinno przesypiać dziec-
ko, jest zawsze sprawą indywidualną
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zakłócał każdorazowo czynność zasypia-
nia. Niemowlęta bronią się płaczem,
wierceniem się, złoszczeniem. Starsze
próbują siadać, wstawać.

Takie zachowanie dziecka, odbiera-
ne jako nieuzasadniony opór, staje się
przyczyną zdenerwowania rodziców
i wzmożenia starań z ich strony, by
dziecko jednak uśpić – noszą je na rę-
kach (coraz bardziej poirytowani), wożą
w wózeczku, nieliczni kołyszą w koły-
sce. Bywa też, że krzyczą, przytrzymują,
by nie wierciło się. Zmęczone walką nie-
mowlę zasypia, ale następnego dnia sy-
tuacja powtarza się. Dziecko może za-
cząć reagować niechęcią na samą
próbę położenia do łóżeczka, gdy
skojarzy je z przymusem i nerwo-
wym zachowaniem rodziców.

Niektóre dzieci czują się bezpieczne
tylko z rodzicami i zanoszenie ich do
oddzielnego pokoju wywołuje niepokój
i niemożność zaśnięcia. 

Obserwowanie dziecka i dobre różnico-
wanie jego stanów psychicznych pozwa-
lają rodzicom rozróżnić, kiedy kaprysze-
nie dziecka spowodowane jest senno-
ścią. Trzeba je wtedy jak najszybciej
przygotować do snu, nawet rezygnując
z kąpieli czy karmienia, aby nie zakłó-
cać fazy zasypiania (następnego dnia
starać się te czynności wykonać nieco
wcześniej).

Należy dążyć do przyzwyczajenia
dziecka, by sypiało w określonych po-

rach, ale nie wbrew jego potrzebom.
Rytm snu czasowo może być stały.
Zmieni się po pewnym czasie, w wyniku
dojrzewania organizmu.

CO UŁATWIA DZIECIOM ZASYPIANIE?

Przede wszystkim układanie ich do
snu wtedy, gdy są one rzeczywiście
senne.
Nie wolno przeoczyć oznak senno-
ści. Należą do nich: ziewanie, nie-
cierpliwość, brak ochoty na zabawę,
odwracanie głowy od osób i przed-
miotów, wtulanie się w matkę. Nie-
co starsze – trą oczy, trzymane na
rękach, usztywniają plecy i wyginają
się do tyłu. 
Starsze dzieci stają się rozdrażnione,
płaczliwe.
Stwarzanie miłej atmosfery przed za-
śnięciem.
Zdenerwowanie rodziców stosunko-
wo łatwo udziela się dziecku. Uspo-
kajająco działa kąpiel, masaż. Wy-
cisza kołysanie niemowlęcia w ra-
mionach, szeptanie miłych słów,
śpiewanie kołysanek. Wszystkie te
czynności powinny uspokoić, ukoić
dziecko. Kiedy zacznie usypiać,
można je spokojnie ułożyć w łó-
żeczku. Niektórzy praktycy podkre-
ślają konieczność położenia dziecka
w fazie zaawansowanego zasypia-
nia, ale jeszcze przed zaśnięciem,
tak aby zasypiało samo w łóżeczku.
Dziecko, które zasnęło na rękach,
a obudziło się w łóżeczku, może źle
zareagować na tę zmianę – zasko-
czeniem, przestrachem – i przestać

Zmuszanie dziecka do spania jest 
działaniem wbrew naturze 
i wywołuje reakcję obronną
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czuć się bezpiecznie we własnym
łóżku. 
Dzieciom starszym trzeba wcze-
śniej proponować spokojne, wyci-
szające zajęcia. Po kąpieli można
dzieciom poczytać, opowiedzieć ba-
jeczkę, posłuchać z nim spokojnych
piosenek, a w końcu cicho przy
nim posiedzieć.
Sen i zasypianie nie powinny koja-
rzyć się z czymś nieprzyjemnym
– walką lub karą.
Stały układ tych samych czynności
poprzedzających zasypianie, jak:
kąpiel, przebieranie, głaskanie po
główce, ucałowanie, nucenie piose-
nek, lekkie kołysanie, wypowiadanie
tych samych słów: „A teraz ululamy
dzidzię”, „Pójdziemy do łóżeczka”,
„Dobrej nocki” itp. Innych słów
trzeba używać w dzień, a innych
wieczorem. Powtarzane czynności
nazywane są rytuałami. Niekiedy
same dzieci rozwijają własne rytuały,
jak: trzymanie w rączce miękkiej za-
bawki, szmatki, którą przytykają do
twarzy. Ssą smoczek, palce, róg koł-
derki, wtulają się w kołderkę itp. Ry-
tuałów nie należy likwidować, by
nie zakłócać fazy zasypiania.
Dla dzieci nieco starszych rytuałem
będzie czytanie bajeczek, trzymanie
za rączkę, siedzenie przy nich do
momentu zaśnięcia.
Układanie niemowlęcia w wygod-
nej dla niego pozycji.
Ułożenie na boku.

Wybór odpowiedniego miejsca do
spania.
Powinno to być przytulne, wygod-
ne łóżeczko oraz pomieszczenie,
w którym dziecko dobrze się czuje.
W pierwszym półroczu zaleca się
ustawienie łóżeczka w pobliżu mat-
ki. Potem można przenieść je do
osobnego pokoju, jeśli dziecko doj-
rzało do tego, by spać samo. Sepa-
rację od matki ułatwia posiadanie
starszego rodzeństwa, z którym
dziecko dzieli pokój. 

Trudność może pojawić się, gdy zostaną
przeoczone objawy senności dziecka,
gdy, śpiące już, rozbudzi nagły hałas. Je-
śli zostanie wybudzone, trzeba całą pro-
cedurę usypiania powtórzyć od nowa.
Jeśli rodzice nie ułożyli go do snu
w czasie, gdy potrzeba taka pojawiła się
– nasilą się objawy rozdrażnienia dziec-
ka, wzmoże się płacz i trudniej będzie je
uspokoić. 

Dostosowanie się rodziców do 
potrzeb dziecka, układanie do snu 
we właściwej porze, cierpliwość, 
nieprzyspieszanie zasypiania – 

powinno wywołać u dziecka 
pozytywne skojarzenia ze snem 

i zapobiec zaburzeniom 
snu i zasypiania
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Zaleca się wtedy:

Otulenie niemowlęcia dość ciasno kocykiem złożonym w trójkąt.
Zaciemnienie pomieszczenia i wyciszenie w celu ograniczenia dopływu bodźców.
Pozostanie przez cały czas przy dziecku – tulenie, lekkie kołysanie połączone 
z dźwiękiem „sz....sz...sz..”, poklepywanie po pleckach w tempie bicia serca.
Położenie do łóżeczka, gdy zacznie usypiać (można kontynuować poklepywanie 
i powtarzanie „sz...sz...sz...”.

Uspokojenie przemęczonego i rozdraż-
nionego niemowlęcia wymaga od rodzi-
ców dużej cierpliwości (a nieraz i nie-
małej odporności). Trzeba „wytrzy-
mać” jego falujący – słabnący i znów
narastający płacz – w nadziei, że jednak
dziecko stopniowo uspokoi się i zaśnie.

W przypadku dziecka zdrowego, szyb-
ciej adaptującego się do środowiska, ła-
twiej jest zmieniać niektóre nawyki
związane z zasypianiem, np. odzwycza-
jać od zasypiania na rękach. Położone
do łóżeczka przed zaśnięciem, będzie
płakało z powodu zmiany w stałych do-
tychczas czynnościach. Trzeba przecze-
kać płacz dziecka, być przy nim, pocie-
szać, nucić kołysankę, ale nie wyjmować
z łóżeczka. Po pewnym czasie niemowlę
zaakceptuje zmianę.

Dzieci niedojrzałe, chore, lękliwe
niełatwo godzą się na nowe rozwiązania.
Zmiana wzmaga lęk, nasila niepokój.
Szczególnie negatywnie reagują na pró-
by separacji – noszone przed snem, ko-

łysane na rękach, nie pozwalają położyć
się do łóżeczka. Można wówczas wy-
brać wariant spania razem z dzieckiem
– są zwolennicy takich rozwiązań – lub
cierpliwie przygotowywać je do snu, we-
dług wcześniejszych zaleceń, być w po-
bliżu, gdy się przebudzi i powtarzać
procedurę układania do snu. Nie należy
zostawiać płaczącego dziecka bez opie-
ki, gdyż wzmaga to w nim lęk, utrudnia-
jący jeszcze bardziej zasypianie. 

Nie wolno złościć się na dziecko.
Trzeba starać się mu pomóc, próbować
zrozumieć. W spokojnej atmosferze do-
mowej, przy współdziałaniu i wspiera-
niu się rodziców, dziecko szybciej przy-
stosuje się do zmiany czynności poprze-
dzających zasypianie.

DLACZEGO DZIECI 
BUDZĄ SIĘ W NOCY?

Niemowlę młodsze nie przesypia całej
nocy z powodu potrzeby jedzenia. Jeśli
budzi się głodne, to trzeba spokojnie,
w milczeniu, nakarmić je i ponownie
położyć do łóżeczka. Błędem jest poda-
wanie głodnemu dziecku tylko napoju,
w nadziei, że w ten sposób odzwyczai
się od budzenia w nocy. Głodne dziec-

Jeśli rodzice przeoczą objawy 
senności, to uspokojenie 

rozdrażnionego niemowlęcia będzie 
wymagało od nich dużej cierpliwości
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ko nie może spokojnie spać i nie trzeba
z nim walczyć. Trzeba też wiedzieć, że
są niemowlęta, które budzą się głodne
w nocy jeszcze w drugim półroczu, po
czym same rezygnują z nocnego posił-
ku. Zwykle są to dzieci, które zjadają na
raz mniejsze porcje.

Nieco starsze niemowlę można na-
karmić obficiej tuż przed snem, by dłu-
żej nie odczuwało głodu. Niekiedy po-
trzebna może być konsultacja z pedia-
trą, czy nie wprowadzić pokarmu
bardziej kalorycznego. Jeśli dziecko bu-
dzi się i zjada niewiele, można podać
mu coś do picia lub tylko smoczek,
oczekując, że po pewnym czasie przesta-
nie budzić się w ogóle. 

Dzieci w wieku poniemowlęcym,
u których większą rolę zaczyna odgry-
wać wyobraźnia, mogą odczuwać lęk
przed wyimaginowanymi stworami i wy-
myślonymi niebezpieczeństwami. Mogą
uświadomić sobie, że one spędzają noc
same w pokoju, podczas gdy rodzice są
razem. 

Pojawienie się lęków u dziecka staje
się powodem, by poświęcić mu więcej
uwagi, staranniej zająć się nim przed za-
śnięciem, stwarzając miłą i bezpieczną
atmosferę. Na noc dobrze jest zostawić
zapaloną lampkę. 

Niekiedy uspokaja dzieci zapewnie-
nie, że gdy będą się bały, to mogą
przyjść w nocy do rodziców. Trzeba jed-
nak znać swoje dziecko i przewidzieć,
czy nie będzie to odebrane jako zachęta
do sypiania co noc z rodzicami. 

Lęków nocnych dziecka nie wolno
lekceważyć. Gdy nie pomogą zwykłe,
rutynowe zabiegi, trzeba zgłosić się
z dzieckiem do lekarza. 

KIEDY PRZENIEŚĆ ŁÓŻECZKO 
DO DZIECIĘCEGO POKOJU?

Dojrzałość do spania w oddzielnym po-
koju dzieci osiągają w różnym wieku
i nie zależy to wyłącznie od wychowa-
nia, ale także od ich właściwości psy-
chofizycznych. Dzieci wątłe, wrażliwe,
o wysokim poziomie lęku, mające za
sobą nieprzyjemne przeżycia, w tym se-
paracyjne – na próby oddzielenia będą
reagowały silnym niepokojem. I znów
stosowanie przymusu może tylko
wzmóc w nich lęk. Sen stanie się nie-
spokojny, będą budzić się w nocy z pła-
czem. Może trzeba trochę opóźnić
przeprowadzkę? Często w takich wypad-
kach tylko opóźnienie separacji może
uzdrowić sen dziecka.

Po przeniesieniu łóżeczka do dzie-
cinnego pokoju matka lub ojciec po-
winni towarzyszyć dziecku w czasie za-
sypiania, stopniowo skracając czas po-
bytu. Niekiedy od malca wymaga się, by
po położeniu, ucałowaniu, zasypiał zu-
pełnie sam. Rodzice zamykają wtedy
drzwi i wychodzą. Dziecko płacze, po-
czątkowo dość długo, potem coraz kró-
cej, przystosowując się do nowych wa-
runków. Można tak postępować tylko

Zaburzenia snu – budzenie się 
z płaczem, bez uchwytnej przyczyny 

– mogą być spowodowane 
konfliktową atmosferą w domu, 

nieprzestrzeganiem przez rodziców 
regularności w układaniu dziecka 

do snu oraz towarzyszyć 
objawom chorobowym
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z dziećmi niezbyt lękliwymi i dobrze
adaptującymi się. Jeśli jest inaczej,
dziecko nie jest jeszcze gotowe do spa-
nia w osobnym pokoju, nie może przy-
stosować się do zmiany, boi się, może
trzeba poczekać z przenosinami? 

Każda decyzja o sposobie postępowania
z dzieckiem powinna być przemyślana.
Rodzice powinni zadać sobie pytanie,
jaki cel chcą osiągnąć? Czy pragną
w wieczornej ciszy pobyć z synkiem lub
córeczką, wzmocnić więź, obdarzyć
uczuciem, przekazać mu, jak bardzo je
kochają? Czy może chcieliby mieć wię-
cej czasu dla siebie, może mają jakąś
pilną pracę do wykonania wieczorem?
Może potrzebują dobrze wypocząć
przed obowiązkami, jakie na nich czeka-
ją następnego dnia, i pragną, aby ukła-
danie dziecka do snu nie zajmowało im
zbyt dużo czasu? A może chcieliby jak
najszybciej usamodzielnić swe dziecko,
odseparować wtedy, gdy nie będzie jesz-
cze zdolne buntować się przeciwko
zmianie? Może niepokoją się o własną
intymność? Dlatego nie można mówić
tu o jednej zasadzie radzenia sobie
z problemem snu dziecka i zasypiania.

Rodzice nastawieni na potrzeby
dziecka będą starali się zapewnić mu
poczucie bezpieczeństwa, przedłużając
okres spania we wspólnej sypialni (ro-
dzice pewnego trzylatka za naturalny
przyjmują fakt, że ich synek sypia
z nimi w jednym pokoju), a nawet

w jednym łóżku. Inni będą walczyć
z dzieckiem, domagając się jego samo-
dzielności. 

Dzieci odporne na zmiany przysto-
sują się do wymagań rodziców bez po-
noszenia większych kosztów psychicz-
nych. Problem, niekiedy trudny do roz-
wiązania, może wystąpić i utrwalić się
w sytuacji, gdy rodzice wymagają od
dziecka zachowań, do których ono nie
dojrzało i które są niezgodne z jego po-
trzebami. 

Niektórzy rodzice, którzy zdecydowali
się na wspólną sypialnię, a nawet na
sypianie w jednym łóżku z dzieckiem,
zazwyczaj podejmowali taką decyzję
w momencie, gdy zaburzenia snu dziec-
ka utrwaliły się i stały się ogromnym
problemem dla całej rodziny. W efekcie
dokonania takich zmian w organizacji
życia rodzinnego dziecko przestało się
budzić, mąż wysypiał się przed pójściem
do pracy, poprawiła się ogólna atmosfe-
ra w domu. Dzieci, tak bardzo potrze-
bujące bliskości matki (ewentualnie
rodziców), uzyskiwały w warunkach
„wspólnoty” zdolność odseparowania
się w wieku około 3 lat, a sporadycznie
dopiero w wieku około 6 lat. Co jednak
ważne, nie wystąpiły u nich zaburzenia
emocjonalne.

Rodzice, którzy sami zadecydowali
się na wspólną sypialnię, byli zadowole-
ni z efektów. Istotny warunek, który po-
winien być spełniony, to zgoda obojga

Gotowość dziecka do separacji od 
rodziców na czas nocnego snu jest 

zawsze sprawą indywidualną

Nie ma jednej, uniwersalnej zasady 
radzenia sobie z problemem snu 

dziecka i zasypiania
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małżonków na trochę nietypowe w na-
szej kulturze postępowanie. Decyzja ro-
dziców, jak rozwiązać problem budze-
nia się dziecka w nocy i pokonać trud-

ności w zasypianiu, powinna godzić
potrzeby dziecka z ich własnymi. Ła-
twiej wówczas o harmonię i równowagę
w rodzinie. 

W drugim roku życia znaczna część
dzieci przestaje korzystać z pampersów.
Opanowują one stopniowo kontrolę
nad pęcherzem i jelitami (wcześniej uzy-
skują kontrolę nad jelitami). Uczą się
także, jak i gdzie powinno się załatwiać
swoje potrzeby fizjologiczne.

Młodsze dzieci uwalniają zawartość
pęcherza i jelit w sposób mimowolny.
Dopiero w wyniku stopniowego uświa-
damiania sobie znaczenia licznych
bodźców, dopływających z różnych czę-
ści ciała, dzieci uczą się rozpoznawać
parcie na pęcherz lub jelita. Spostrzega-
ją też, co się dzieje, gdy zaczynają się
wypróżniać.

Rozumienie sygnałów płynących
z wnętrza własnego organizmu oraz
opanowanie ruchów mięśni zwanych
zwieraczami jest warunkiem koniecz-
nym uzyskania kontroli nad czynnościa-
mi wydalniczymi. Umiejętność tę po-
szczególne dzieci opanowują w różnym
czasie i w różnym tempie. Można więc
mówić o znacznych różnicach indywi-
dualnych w tym zakresie. Przyjmuje się,
że dzieci kończące drugi rok powinny
korzystać z nocniczka, ale wiele spośród

nich uczy się tego dopiero w trzecim
roku życia. Natomiast pełne panowanie
nad jelitami u większości dzieci rozwija
się do 4. roku, a nad pęcherzem – do
ukończenia 5. roku życia. 

ETAPY ROZWOJU KONTROLI 
NAD WYDALANIEM

Trening czystości najlepiej rozpocząć
wówczas, gdy regulują się czynności wy-
dalania i udaje się przewidzieć, kiedy
dziecko może się zmoczyć lub wypróż-
nić. W celu wyprzedzenia czynności do-
brze jest nieco wcześniej posadzić dziec-
ko na nocniczku lub przystosowanej
dla dzieci desce sedesowej.

Malec nie zawsze rozumie sens sia-
dania i siedzenia na nocniczku. Może

Decyzja rodziców o sposobie rozwiązania problemu budzenia się dziecka w nocy 
oraz trudności w usypianiu go powinna godzić potrzeby dziecka z ich własnymi

TRENING CZYSTOŚCI

Rozumienie sygnałów płynących 
z wnętrza własnego organizmu oraz 
opanowanie ruchów mięśni zwanych 

zwieraczami jest warunkiem 
koniecznym uzyskania kontroli nad 

czynnościami wydalniczymi


