
Dziec ko jest go to we na po że gna nie 

z pie lusz ką za zwy czaj mię dzy dru gim 

a trze cim ro kiem ży cia. Jak prze pro wa dzić

na u kę ko rzy sta nia z noc ni ka?

Tekst ALEK SAN DRA KSO KOW SKA-RO BAK i KA TA RZY NA ZEH,

psycholożki z poznańskiej pracowni HUMANI

Reklama

Miś
nocnikuna

Nauka krok po kroku
OSWAJANIE 
Dziecko uczy się przez naślado-

wanie i zabawę. „Trenuje” i oswaja

niepokój, używając zabawek 

(sadza misia na nocniku). Daje mu to

okazję, aby uważnie przyjrzeć się

wszystkiemu w łazience, posiedzieć

tam dłuższą chwilę, przetrenować

kolejne czynności. Maluch jest

zainteresowany tym, co ulega

wydaleniu – jak pachnie, jak wygląda,

czy jest tego mało, czy dużo? 

To naturalne, że dziecko interesuje

się efek tem swo ich wy sił ków. 

Waż ne, by po dejść do te go spo koj -

nie. Ani nad mier ne za chwy ty, ani oka -

zy wa nie ob rzy dze nia przez ro dzi ców

nie jest wska za ne. Zbyt wie le emo cji

za kłó ca pro ces na by wa nia no wych

umie jęt no ści. War to więc ha mo wać

eks cy ta cję czymś, bądź co bądź, 

tak  na tu ral nym jak ku pa czy siu siu.
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KOLEJNE PRÓBY 
Dorosły, który rozpoznaje lub wie od dziecka, że „to już za chwilę!”,

może zachęcić malucha do skorzystania z nocnika lub toalety. 

„Widzę, że chce ci się siusiu, chodź do łazienki”. Zachęta dorosłego może

spowodować, że dziecko chętnie będzie siadało na nocniku. Może się 

także zdarzyć, że będzie protestowało lub po kilku „udanych posiedzeniach”

nagle się zbuntuje. Na tym etapie wszystko może się zdarzyć. W takich

sytuacjach najważniejsza jest reakcja dorosłego – wspierająca i cierpliwa.
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ZWIĘKSZANIE SAMODZIELNOŚCI 
Dziecko robi się samodzielne, ale często chce, aby mu towarzyszyć.

Dorosły może zaoferować pomoc ( „Zdjąć ci spodenki?”) lub wsparcie

(„Jeśli chcesz, to ci pomogę”). W końcu przychodzi dzień, gdy dziecko radzi

sobie  samo. To, kiedy to nastąpi, zależy od tego, czy pozwalamy dziecku

samodzielnie radzić sobie w naszej obecności, czy raczej wyręczamy je,

bojąc się, że nie wytrze pupy lub nie odepnie guzika. Czasem, gdy już

wydaje się, że koniec nauki tuż-tuż – „przydarza się” wpadka. Dziecko może

się jeszcze zmoczyć: podczas zabawy, gdy gorzej się czuje lub przeżywa

silne emocje. Wtedy rodzice często się niepokoją, że dziecko zapomniało,

czego się już nauczyło. Najlepiej potraktować takie zdarzenie jako

chwilową niedyspozycję, zająć się dzieckiem i pomóc mu się przebrać.
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W NASTĘPNYM
NUMERZE:
å „Kupa zmartwień”, czyli o tym,
co robić, kiedy pojawiają się
problemy.
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„Postanowiłam nauczyć Olę, jak się robi siusiu i kupę.
Żeby jej to wytłumaczyć, posadziłam najpierw na nocniczku 
misia. Wytarłyśmy misiowi pupę, wyrzuciłyśmy wszystko 
do toalety, miś spuścił wodę i umył rączki. Od trzech dni 
miś chodzi do ubikacji 15 razy dziennie. A Ola nadal sika 
w pieluchy…”.

W
y o braź so bie, że

dwu la tek przy -

bie ga z mo kry mi

maj tka mi i ra doś -

nie wo ła: „Ma mo, zro bi łem siu -

siu”! To zna czy, że dzie je się coś

bar dzo waż ne go: dziec ko właś -

nie za czy na roz poz na wać, co się

zda rzy ło, i na do da tek in for mu-

je nas o tym. W ucze niu naj bar -

dziej efek tyw ne jest wzmoc nie -

nie te go, co jest po żą da ne.

W na szej sy tu a cji do ce nie nie 

te go, że dziec ko za u wa ży ło sa -

mo, że ma mo kre maj tki, spo wo -

du je praw do po dob nie, że je go

czuj ność bę dzie jesz cze wię ksza.

Co raz szyb ciej bę dzie nas in-

for mo wa ło, co się szy ku je. To

naj lep szy po czą tek ucze nia się 

ko rzy sta nia z to a le ty.

Ro dzic jest w tej na u ce po -

moc ni kiem i oso bą wspie ra ją cą.

Mo że za pro po no wać pój ście do

ła zien ki w od po wied nim mo -

men cie czy przy pom nieć o noc -

ni ku. Ni gdy jed nak nie po wi nien

do ni cze go zmu szać.

Zda rza ją się sy tu a cje, kie dy

dziec ko ka te go rycz nie od ma wia

no sze nia pie lu chy i sa mo za czy -

na wo łać „siu siu!”. Naj czę ściej

jed nak to ro dzi ce po dej mu ją de -

cy zję, że „już czas”. Roz poz na ją

to po tym, że ma lec zdra dza za -

in te re so wa nie to a le tą, cie ka wi

go, jak ko rzy sta ją z niej do ro śli,

zwra ca uwa gę na to, co się dzie -

je, wresz cie „mel du je po fak cie”,

co się sta ło. Wy chwy ce nie te go

mo men tu w roz wo ju da je pew -

ność, że na sze dal sze sta ra nia, 

by na u czyć dziec ko ży cia bez

pie lusz ki, tra fią na po dat ny grunt.  

74 DZIECKO  LIPIEC 2012

KONIEC NAUKI 
�dziec ko po tra fi na chwi lę

wstrzy mać zro bie nie siu siu lub kup -

ki �umie zro bić siu siu „na ży cze -

nie”, tzn. przed wyj ściem na spa cer

czy przed spa niem dziec ko opróż ni

pę cherz, mi mo że nie czu je par cia 

(z ku pą się tak nie da!)�po tra fi 

sa mo zdjąć spod nie, przy su nąć 

pod no żek do se de su, wy trzeć pu pę,

umyć i wy trzeć rę ce�czu je par cie

w no cy i się bu dzi. 

Nie któ re dzie ci uczą się siu sia nia 

w dzień i w no cy jed no cześ nie, 

czę sto jed nak noc na kon tro la 

nad pę che rzem po ja wia się później. 
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