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WYCHOWANIE trening higieny

Wychodzenie z pieluch jest traktowane jako sygnał, że dziecko

dobrze się rozwija, a jego rodzice są skuteczni. W naszej kulturze

często jest traktowane jako test dla rodziców. Czy słusznie?

D
ziec ko, któ re nie ko -

rzy sta sa mo dziel nie 

z to a le ty lub noc ni ka,

często jest uzna wa ne

przez nasze otoczenie za:

upar te, nie u słu cha ne, zbyt

wraż li we, opóź nio ne, roz -

piesz czo ne. Je go ro dzi ce

nato miast po strze ga ni

dziec ko ko rzy sta nia z to a le ty.

A czy to na pew no do bry mo -

ment dla ma lu cha?

Dziecko musi
dojrzeć
Tre ning czy sto ści ma wie le
eta pów, a za le ży od dwóch
pro ce sów: do jrze wa nia or ga -
niz mu i ucze nia się. Do kład nie

w tej ko lej no ści, nie od wrot nie.

To tro chę jak z bu do wa niem

do mu. Naj pierw pod ło że i fun -

da ment, po tem resz ta. Je śli 

nie za dba my o do bre pod ło że

i moc ny fun da ment, nie uda się

zbu do wać so lid nej kon struk cji.

Al bo bę dzie my mu sie li prze -

rwać i umoc nić te ren lub po -

szu kać no we go miej sca, al bo

uster ki bę dą tak du że, że wie le

za cho du zaj mie nam ich usu -

wa nie. Moc ne pod ło że i fun da -

ment w tre nin gu czy sto ści to

pro ces do jrze wa nia mło de go

or ga niz mu. Po nim mo że na stą -

pić ko lej ny krok – ucze nie się

ko rzy sta nia z to a le ty. I na to

ma my wpływ: to my po ka zu -

je my dziec ku, „o co cho dzi 

z ty mi spra wa mi”, na kła nia my,

na gra dza my lub po ka zu je my

swo je nie za do wo le nie. Nato -

miast pro ces do jrze wa nia to -

czy się swo im ryt mem i od nas

– do ro słych – nie za le ży.

Tekst ALEK SAN DRA KSO KOW SKA-RO BAK i KA TA RZY NA ZEH, psy cho loż ki z po znań skiej pra cow ni HU MA NI

Reklama

Pożegnanie
z pieluszką

„Dziś w piaskownicy kilka matek bardzo się zdziwiło, 

że mój Antek ma już skończone 2 lata, a ciągle nosi
pieluszkę. Myślałam, że nie trzeba się z tym spieszyć, 

a tymczasem wszyscy naokoło mnie popędzają, 

a nawet straszą, że jak „przegapię ten moment”, to potem 

nie wyjdę z pieluch jeszcze długo. O jaki moment im
chodzi? Z pieluchami jest dużo wygodniej. Nie wiem,

czy dla mojego synka ten moment już nadszedł, 

ale dla mnie na pewno jeszcze nie”.

są ja ko: nad o pie kuń czy, nie po -

tra fią cy wy ma gać, nie wy star cza -

ją co dba ją cy czy nie zo rien to wa -

ni. Znacie to? Wiecie, o czym

piszemy?

Pre sja wy wie ra na na ro dzi -

ców przez oto cze nie by wa

ogrom na. I po wo du je, że po -

sta na wia ją na u czyć wresz cie

Dziecko zaczyna być świadome sygnałów płynących z mocno wypełnionego pęcherza między pierwszym 
a drugim rokiem życia. Kontrola mięśni pęcherza (przy niecałkowitym wypełnieniu) jest możliwa u niektórych
dzieci pod koniec drugiego roku życia, najczęściej jednak w trzecim.

DOJRZEWANIE
ORGANIZMU

Dziecko pomału uświadamia sobie

sygnały płynące z ciała zapowiadające

siusiu lub kupę. „Wyławia” je z morza

innych doznań. Będzie to możliwe,

gdy powstaną  połączenia nerwowe

pomiędzy mózgiem a jelitami i móz-

giem a pęcherzem. Odczucia te mają

różną częstotliwość i nasilenie.

Najczęściej sygnały dochodzące 

z jelit dziecko rozpoznaje wcześniej

niż te z układu moczowego. Są 

wy-raźne, silne (gniecenie w brzuchu,

burczenie) i rzadsze. Często wystę-

pują o określonej porze, przez co są

bardziej przewidywalne. Sygnały

z pęcherza, mimo że częstsze, 

są bardziej delikatne, więc trudne 

do odróżnienia. Z czasem dziecko

rozpoznaje coraz subtelniejsze

reakcje swego organizmu. 

1
RODZENIE SIĘ ŚWIADOMOŚCI CIAŁA
Zorientujemy się, że dziecko zaczyna zwracać uwagę na sygnały

płynące z ciała po tym, że zatrzymuje się na chwilę, zamiera podczas

zabawy lub nadmiernie się wierci, łapie za brzuszek, dotyka dołu brzucha,

chwyta się w kroku, przebiera nóżkami, drepcze, podryguje, ściska uda,

przykuca na piętach, zaczyna płakać (czasami przy skurczach jelit, bo nie

wie, że to zaraz przejdzie, i boi się). Gdybyśmy zabrali dziecku pieluszkę 

– zatrzyma się na chwilę, po czym zostawi mokrą plamę na dywanie. 

2

ŚWIADOME WYPRÓŻNIANIE SIĘ
W mózgu małego człowieka powstaje połączenie pomiędzy

odczuciem parcia a zapowiedzią „będzie opróżnienie”. Maluch skojarzył, 

że te konkretne sygnały zapowiadają, że zaraz zrobi kupkę lub siusiu.

Wyodrębnia tę sytuację spośród innych dziejących się w ciągu dnia. 

Po czym poznamy, że dziecko „szykuje się” do wypróżnienia? Odchodzi 

w kąt, chowa się za szafką, szuka spokojnego i wygodnego miejsca, 

staje w rozkroku lub przykuca, sapie, pojękuje, na chwilę przerywa zabawę,

jakby w oczekiwaniu na coś. Gdyby na tym etapie zdjąć dziecku pieluszkę,

zrobiłoby ono siusiu lub kupkę, nie zważając na to, że będzie miało mokre

majtki. Dziecko nie jest w stanie przewidzieć skutków ani powstrzymać się.

Nie wiąże wypróżniania się z tym, że będzie miało mokre ubranko.

3

MAMO! TATO!
ZROBIŁEM!

Dziecko zawiadamia innych, 

co się przed chwilą wydarzyło

lub co właśnie robi. Na przykład

podchodzi do rodzica i mówi, 

że ma mokro lub wskazuje, 

że mu przeszkadza zawartość

pieluszki czy majtek. Czasem 

samo zaczyna się rozbierać, 

albo płacze, bo mu się nie podoba,

że ma mokro, i o tym mówi. 

To jest właśnie moment, kiedy

można zaczynać pożegnanie 

z pieluchami.

4

ZA MIESIĄC 
NAPISZEMY
å Jak, krok po kroku, 
zabrać się do nauki 
korzystania z nocniczka. 

CZY TO JUŻ CZAS?  Część 1
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