WYCHOWANIE nauka samodzielności
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Zanim dziecko
ze złączonego
z matką pępowiną
maleństwa stanie
się niezależną
osobą, musi przejść
długą drogę.
I trudne chwile
pierwszych rozstań.
Tekst ALEKSANDRA
KSOKOWSKA-ROBAK
i KATARZYNA ZEH,

mimo upływu czasu sytuacja się nie uspokaja, dziecko po pożegnaniu z rodzicem pozostaje
markotne, nie daje się pocieszyć;
utrzymują się objawy psychosomatyczne: bóle brzucha, utrata apetytu, wymioty, trudności
z zasypianiem;
rodzice przeżywają w tej sytuacji silny lęk albo lęk i złość, trudno im zapanować nad sobą;
rodzice mają poczucie, że cały świat krąży wokół oddalania się i zbliżania, gdy już wieczorem
martwią się, jak to będzie rano;
rodzice mają poczucie winy;
rodzice wiedzą, że zbliża się dłuższe rozstanie (np. mama idzie do szpitala) i chcą siebie i dziecko
do tego przygotować.
W CZYM POMOŻE PSYCHOLOG?
Często okazuje się, że wsparcia potrzebują przede wszystkim rodzice. Psycholog pomoże zanalizować na spokojnie całą sytuację i określić, co jest trudne dla dziecka, a co dla rodziców. Wskaże sposoby, które rodzice już wypróbowali z sukcesem, ale o nich zapomnieli w burzy emocji,
i które mogą być nadal stosowane. Pomoże ustalić kolejne kroki mające na celu spokojne, stanowcze uczenie dziecka (i rodzica) rozstawania się. Oceni też, które ze strategii działania mogą
być najbardziej skuteczne, biorąc pod uwagę cechy dziecka, jego wiek, doświadczenia rodziny
i nastawienie rodziców.
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rozstania
Sonia ma 2 i pół roku. Latem chętnie zostawała z sąsiadką na placu zabaw, lubiła biegać z dziećmi i zaczepiała
dorosłych. Od kilku tygodni coś się zmieniło. Sonia z rozbrykanego kangurka zamieniła się w maleństwo,
które najchętniej nie opuszczałoby kieszeni swojej mamy.

Płacze za każdym razem, gdy mama wychodzi – nieważne, czy na chwilę po zakupy do pobliskiego sklepu,
czy do pracy na 8 godzin. Opiekunka robi wszystko, by załagodzić momenty pożegnań, ale płacz i rozdzierające
serce sceny stały się rytuałem. A przecież za kilka miesięcy Sonia ma iść do przedszkola.
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Od jedności
do odrębności
W czasie ciąży i zaraz po porodzie mama i dziecko stanowią
jedność. Najpierw łączy ich pępowina, a potem karmiąca pierś.
Przytulanie, bliski kontakt sprawiają, że dziecko czuje się bezpiecznie. Jest „przedłużeniem
mamy”, wyczuwa jej nastroje,
odpowiada niepokojem na jej
niepokój. Z czasem mały człowiek staje się coraz bardziej „oddzielny”. Odrębność daje poczucie mocy, pcha do poznawania
świata. Dlatego w psychologii
mówimy, że roczne dziecko
wchodzi w romans ze światem,
a przekonany o swej wszechwładzy dwulatek przechodzi bunt.
Oddalanie się od rodzica budzi
jednocześnie niepokój – i dlate-

Reklama

go mówimy o „lęku 7. miesiąca”
i „powtórnym zbliżeniu ” u dzieci w wieku pomiędzy półtora
a dwa i pół roku.
Często zadziorny dwulatek
po pół roku staje się wycofany
i niepewny. Potrzebuje dużo bliskości, staje się uległy. To czas
powrotu do niemowlęctwa
i ostateczne żegnanie się z tym
okresem.
Przed ukończeniem 3. roku
życia gwałtownie zaczyna się
rozwijać wyobraźnia dziecka,
a z nią rosną w siłę różne lęki.
Dwulatek boi się nieobecności
mamy i taty (tego, że znikną),
ciemności, hałasu, nieznanych
miejsc.

Przecież jesteś
już duży…
Jednocześnie, ponieważ dziecko ma wkrótce pójść do przedszkola, wzrastają wymagania
dorosłych, którzy zauważają nagle, że maluch nie potrafi (lub
nie chce) samodzielnie jeść,

Reklama

Trudne

B

uzia w podkówkę, strugi
łez i kurczowe trzymanie się maminej spódnicy. Właśnie nadchodzi
czas pierwszych rozstań.

ubierać się ani korzystać
z toalety. Że nie każdy rozumie
jego niewyraźną mowę. No i dużo częściej zwracają dziecku
uwagę, poprawiają je, a czasem
upominają „zobaczysz, jak pójdziesz do przedszkola…”.
W sytuacji Soni działają dwie
siły – jej naturalny impuls do
chronienia się przed „nowym
nieznanym” w ramionach rodziców (potrzeba pokazania, że jest
nadal małą dziewczynką) i wymagania rodziców dotyczące jej
niezależności i samodzielności w świecie (pokazanie, że jest
już dużą dziewczynką i wiele
potrafi).
Na to, w jakim momencie
i z jaką siłą „kryzys rozstaniowy”
pojawi się w relacji dziecka z rodzicami, wpływa wiele czynników: temperament dziecka, jego wcześniejsze doświadczenia
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dotyczące rozstań i pożegnań,
aktualne wydarzenia z życia rodziny, takie jak pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka czy
powrót mamy do pracy. Jak więc
pomóc dziecku w tej trudnej dla
niego sytuacji?

Czas tylko
dla dziecka
Spróbujmy zaakceptować tę
potrzebę powtórnego zbliżenia
się dziecka, wysycić jego potrzebę bliskości, okazywać mu
przywiązanie i miłość. W ciągu
dnia warto znaleźć czas tylko
dla dziecka. To moment, w którym mówimy „teraz masz mnie
tylko dla siebie”.
Niektórym dzieciom pomaga zabawa w dzidziusia. Dorośli
podążają za sygnalizowaną przez
dziecko potrzebą cofnięcia się
do wcześniejszej fazy rozwoju.
Po zabawie czas jednak wrócić
do rzeczywistości, w której
dziecko ma możliwość poradzenia sobie z daną sytuacją w bar-

Małe dziecko jeszcze nie wie, że mama
i tata zawsze wracają.
dziej samodzielny sposób, a rodzice dostrzeżenia i pochwalenia jego wysiłków.

Rytuały pożegnania
Rodzice często boją się, że
dziecko, gdy zobaczy, że wychodzą, będzie płakać, krzyczeć

i ich zatrzymywać. Oczywiście
tak się też może zdarzyć. Dziecko może protestować i okazywać żal. Jednak wychodzenie
ukradkiem nie pozwala maluchowi uporać się z tymi emocjami przy wsparciu najbliższych.
Nagle odkrywa, że nie ma ma-

my, nie potrafi zrozumieć tego,
co się dzieje. To nasila lęk dziecka. Tymczasem świadome pożegnanie sprzyja procesowi rozstawania się.
Rodzice młodszych dzieci
mogą trenować rozstawanie się
w zabawie w a kuku! (pojawianie
się i znikanie), w uczeniu dziecka
kiwania rączką pa, pa lub da-da
albo robienia całuska na odchodne. Ważne też, żeby pozwalać
dziecku na oddalanie się, gdy
zaczyna samodzielnie się poruszać. Jest to moment, gdy komunikujemy dziecku: „Możesz
odchodzić i możesz powracać.
Ja tu będę”. Tak zaczynają kształtować się rytuały żegnania się
i rozstawania.
Istotne są również spokój
i zaufanie rodziców – do dziecka
oraz do osoby, z którą dziecko
zostaje. Dziecko wyczuwa, że
rodzic ma wątpliwości i jest zaniepokojony. Do rodzica więc
należy spokojne, stanowcze pożegnanie bez przedłużania. 

JAK POMÓC DZIECKU?
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ZACZNIJCIE
OD KRÓTKICH ROZSTAŃ

NAJPIERW POŻEGNANIE
Z JEDNĄ OSOBĄ

POWTARZAJCIE DZIECKU,
ŻE NA PEWNO WRÓCICIE

Jak długich? To często reguluje
życie, np. mama wraca do pracy
i wtedy nie ma jej wiele godzin.
Ale w sytuacjach, gdy to zależy
wyłącznie od rodziców, nie należy
przekraczać czasu, do jakiego
ostatnio dziecko się przyzwyczaiło.
Czasem rodzice są przekonani,
że ich dziecko tak dobrze znosi
rozstania, że mogą bez niego
wyjechać na tydzień lub dwa.
Tak długa nieobecność w życiu
dwulatka, który jest szczególnie
wrażliwy na separację, może być
ponad jego siły, a na pewno
spowoduje trudności w kolejnych
rozstaniach.

Najpierw niech wychodzi tylko
tata, a dziecko niech zostanie
z mamą. Potem wyjdzie mama
(jeśli dziecko zostaje pod opieką
kogoś trzeciego). Łatwiej jest
się pożegnać z jedną osobą naraz
niż z kilkoma. Łatwiejsze też jest
dla dziecka, gdy jedna osoba
(np. babcia czy opiekunka)
zastępuje rodziców, niż gdy wiele
różnych osób jest zaangażowanych
w opiekę.

Jasny przekaz dany dziecku może
nie zawsze uspokoi, ale zostaje
w świadomości malca. Wielu
dzieciom pomaga powtarzane
jak mantra zdanie: „Mama zawsze
wraca”. Można też zostawić dziecku
„przypominajkę” – zdjęcie rodzinne,
korale mamy, breloczek taty.
Dzięki temu w symboliczny sposób
będzie miało rodziców przy sobie.
Szczególnie ważne jest to
dla mniejszych dzieci, które jeszcze
nie mają rozwiniętej tzw. stałości
obiektu, to znaczy, że zniknięcie
ukochanej osoby z pola widzenia
oznacza dla nich jej zniknięcie
w ogóle.
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NIECH ZMIANY POCZĄTKOWO BĘDĄ JAK NAJMNIEJSZE
Zacznijcie od wyjścia rodzica z domu. Potem przyjdzie kolej na większe zmiany (dziecko
jest przewożone gdzie indziej i tam się żegna z rodzicami). Najlepiej, by na początku dziecko
miało możliwość rozstawania się w znanym sobie otoczeniu. Potem można to zmieniać.
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SYTUACJA ROZSTAWANIA SIĘ WYMAGA WIELU POWTÓRZEŃ, TRENINGU, KTÓRY MA SWOJE ETAPY I SWOISTE ZASADY.

