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rozstania
Trudne 

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.

Tekst ALEKSANDRA

KSOKOWSKA-ROBAK 

i KATARZYNA ZEH, 

psycholożki z poznańskiej
Pracowni HUMANI

Zanim dziecko 
ze złączonego 
z matką pępowiną
maleństwa stanie
się niezależną
osobą, musi przejść
długą drogę. 
I trudne chwile
pierwszych rozstań.  

KIEDY JEST POTRZEBNA POMOC SPECJALISTY

WARTO SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PSYCHOLOGIEM, JEŚLI:

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 PO MO ŻE PSY CHO LOG?

Czę sto oka zu je się, że wspar cia po trze bu ją prze de wszyst kim ro dzi ce. Psy cho log po mo że za na -
li zo wać na spo koj nie ca łą sy tu a cję i okre ślić, co jest trud ne dla dziec ka, a co dla ro dzi ców. Wska -
że spo so by, któ re ro dzi ce już wy pró bo wa li z suk ce sem, ale o nich za pom nie li w bu rzy emo cji, 
i któ re mo gą być na dal sto so wa ne. Po mo że usta lić ko lej ne kro ki ma ją ce na ce lu spo koj ne, sta -
now cze ucze nie dziec ka (i ro dzi ca) roz sta wa nia się. Oce ni też, któ re ze stra te gii dzia ła nia mo gą
być naj bar dziej sku tecz ne, bio rąc pod uwa gę ce chy dziec ka, je go wiek, do świad cze nia ro dzi ny 
i na sta wie nie ro dzi ców.

B
uzia w podkówkę, strugi
łez i kurczowe trzyma-
nie się maminej spód-
nicy. Właśnie nadchodzi

czas pierwszych rozstań. 

Od jedności 
do odrębności
W cza sie cią ży i za raz po po ro -
dzie ma ma i dziec ko sta no wią
jed ność. Naj pierw łą czy ich pę -
po wi na, a po tem kar mią ca pierś.
Przy tu la nie, bli ski kon takt spra -
wia ją, że dziec ko czu je się bez -
piecz nie. Jest „przed łu że niem
ma my”, wy czu wa jej na stro je,
od po wia da nie po ko jem na jej
nie po kój. Z cza sem ma ły czło -
wiek sta je się co raz bar dziej „od -
dziel ny”. Od ręb ność da je po czu -
cie mo cy, pcha do po zna wa nia
świa ta. Dla te go w psy cho lo gii
mó wi my, że rocz ne dziec ko
wcho dzi w ro mans ze świa tem,
a prze ko na ny o swej wszech wła -
dzy dwu la tek prze cho dzi bunt.
Od da la nie się od ro dzi ca bu dzi
jed no cześ nie nie po kój – i dla te -

go mó wi my o „lę ku 7. mie sią ca”
i „po wtór nym zbli że niu ” u dzie -
ci w wie ku po mię dzy półtora 
a dwa i pół ro ku.

Czę sto za dzior ny dwu la tek
po pół ro ku sta je się wy co fa ny
i nie pew ny. Po trze bu je du żo bli -
sko ści, sta je się uleg ły. To czas
po wro tu do nie mo wlęc twa
i osta teczne że gna nie się z tym
okre sem. 

Przed ukoń cze niem 3. ro ku
ży cia gwał tow nie za czy na się
roz wi jać wy o braź nia dziec ka,
a z nią ros ną w si łę róż ne lę ki.
Dwu la tek boi się nie o bec no ści
ma my i ta ty (te go, że znik ną),
ciem no ści, ha ła su, nie zna nych
miejsc. 

Prze cież je steś 
już du ży…
Jed no cześ nie, po nie waż dziec -
ko ma wkrót ce pójść do przed -
szko la, wzra sta ją wy ma ga nia
do ro słych, któ rzy za u wa ża ją na -
gle, że ma luch nie po tra fi (lub
nie chce) sa mo dziel nie jeść,

ubie rać się ani ko rzy stać 
z to a le ty. Że nie każ dy ro zu mie
je go nie wy raź ną mo wę. No i du -
żo czę ściej zwra ca ją dziec ku
uwa gę, po pra wia ją je, a cza sem
upo mi na ją „zo ba czysz, jak pój -
dziesz do przed szko la…”. 

W sy tu a cji So ni dzia ła ją dwie
si ły – jej na tu ral ny im puls do
chro nie nia się przed „no wym
nie zna nym” w ra mio nach ro dzi -
ców (po trze ba po ka za nia, że jest
na dal ma łą dziew czyn ką) i wy -
ma ga nia ro dzi ców do ty czą ce jej
nie za leż no ści i sa mo dziel no ś-
ci w świe cie (po ka za nie, że jest 
już du żą dziew czyn ką i wie le 
po tra fi).

Na to, w ja kim mo men cie
i z ja ką si łą „kry zys roz sta nio wy”
po ja wi się w re la cji dziec ka z ro -
dzi ca mi, wpły wa wie le czyn ni -
ków: tem pe ra ment dziec ka, je -
go wcześ niej sze do świad cze nia

WYCHOWANIE nauka samodzielności
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WYCHOWANIE nauka samodzielności

do ty czą ce roz stań i po że gnań,
ak tu al ne wy da rze nia z ży cia ro -
dzi ny, ta kie jak po ja wie nie się ro -
dzeń stwa, prze pro wadz ka czy
po wrót ma my do pra cy. Jak więc
po móc dziec ku w tej trudnej dla
niego sy tu a cji?

Czas tyl ko 
dla dziec ka
Spró buj my za ak cep to wać tę
po trze bę po wtór ne go zbli że nia
się dziec ka, wy sy cić je go po -
trze bę bli sko ści, oka zy wać mu
przy wią za nie i mi łość. W cią gu
dnia war to zna leźć czas tyl ko
dla dziec ka. To mo ment, w któ -
rym mó wi my „te raz masz mnie
tyl ko dla sie bie”. 

Nie któ rym dzie ciom po ma -
ga zabawa w dzi dziu sia. Do ro śli
pod ą ża ją za sy gna li zo wa ną przez
dziec ko po trze bą cof nię cia się
do wcześ niej szej fa zy roz wo ju.
Po za ba wie czas jed nak wró cić
do rze czy wi sto ści, w któ rej
dziec ko ma moż li wość  pora dze -
nia so bie z daną sytuacją w bar -

dziej sa mo dziel ny spo sób, a ro -
dzice do strze że nia i po chwa le -
nia je go wy sił ków.

Rytuały pożegnania
Ro dzi ce czę sto bo ją się, że
dziec ko, gdy zo ba czy, że wy -
cho dzą , bę dzie pła kać, krzy czeć

i ich za trzy my wać. Oczy wi ście
tak się też mo że zda rzyć. Dziec -
ko mo że pro te sto wać i oka zy -
wać żal. Jed nak wy cho dze nie
ukrad kiem nie poz wa la malu-
chowi upo rać się z ty mi emo cja -
mi przy wspar ciu naj bliż szych.
Na gle od kry wa, że nie ma ma -

my, nie po tra fi zro zu mieć te go,
co się dzie je. To na si la lęk dziec -
ka. Tym cza sem świa do me po -
że gna nie sprzy ja pro ce so wi roz -
sta wa nia się.

Ro dzi ce młod szych dzie ci
mo gą tre no wać roz sta wa nie się
w za ba wie w a kuku! (po ja wia nie
się i zni ka nie), w ucze niu dziec ka
ki wa nia rą czką pa, pa lub da-da
albo ro bie nia ca łu ska na od chod -
ne. Waż ne też, żeby poz wa lać
dziec ku na od da la nie się, gdy 
za czy na sa mo dziel nie się po-
 ru szać. Jest to mo ment, gdy ko -
mu ni ku je my dziec ku: „Mo żesz
od cho dzić i mo żesz po wra cać.
Ja tu bę dę”. Tak za czy na ją kształ -
to wać się ry tu a ły że gna nia się
i roz sta wa nia.

Istot ne są również spo kój
i za u fa nie ro dzi ców – do dziec ka
oraz do oso by, z któ rą dziec ko
zo sta je. Dziec ko wy czu wa, że 
ro dzic ma wąt pli wo ści i jest za -
nie po ko jo ny. Do ro dzi ca więc
na le ży spo koj ne, sta now cze po -
że gna nie bez przed łu ża nia. �

JAK POMÓC DZIECKU?

Małe dziecko jeszcze nie wie, że mama 

i tata zawsze wracają.

ZACZNIJCIE 
OD KRÓTKICH ROZSTAŃ

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.

NIECH ZMIANY POCZĄTKOWO BĘDĄ JAK NAJMNIEJSZE

Za cznij cie od wyj ścia ro dzi ca z do mu.  Po tem przy jdzie ko lej na wię ksze zmia ny (dziec ko

jest prze wo żo ne gdzie in dziej i tam się że gna z ro dzi ca mi). Naj le piej, by na po cząt ku dziec ko

mia ło moż li wość roz sta wa nia się w zna nym so bie oto cze niu. Po tem  moż na to zmie niać.

NAJPIERW POŻEGNANIE 
Z JEDNĄ OSOBĄ

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.

POWTARZAJCIE DZIECKU,
ŻE NA PEWNO WRÓCICIE

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.

SYTUACJA ROZSTAWANIA SIĘ WYMAGA WIELU POWTÓRZEŃ, TRENINGU, KTÓRY MA SWOJE ETAPY I SWOISTE ZASADY. 
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