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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

KIE DY DO PSY CHO LO GA? 

Fachowej pomocy warto poszukać, je śli:
l Za czy na cie się koncentrować wy łącz nie na kon tro lo wa niu 

i informowaniu się o wy próż nieniach dziec ka. 
l To wa rzy szy te mu zbyt wie le emo cji. 
l Mar twi cie się, że wy próż nia nie dziec ka nie prze bie ga właściwie.
l Ma cie róż ne po dej ścia do ucze nia dziec ka czy sto ści.
l Dziec ko idzie do przed szko la w wie ku 3 lat i wy ma ga się, 

by by ło bez pie lu chy, a ono wca le nie chce z niej zre zy gno wać.
l Waż ne de cy zje (np. o wy jeź dzie, o po wro cie ma my do pra cy) 

za czy na ją być uza leż nia ne od rozwiązania tego problemu.
l Dziec ko mo czy się w dzień lub w no cy, a le karz wy klu czył 

przy czy ny me dycz ne.

Psy cho log przy jrzy się wraz z ro dzi ca mi wskaź ni kom doj rza ło ści 

dziec ka – czy ma luch zwra ca uwa gę na par cie i bur cze nie w brzu chu,

czy za czy na „or ga ni zo wać” so bie czas i prze strzeń, że by w spo ko ju

od dać się czyn no ści wy próż nia nia, czy sy gna li zu je in nym, 

co się sta ło/dzie je/bę dzie dzia ło. Okre śli, co na obec nym po zio mie

roz wo ju dziec ka jest moż li we. Czy już czas na na u kę w to a le cie?

Pod po wie, w ja ki spo sób ro dzi ce mo gą po móc dziec ku. Co ma ją 

ro bić, cze go nie po win ni. Przy jrzy się ra zem z ro dzi ca mi, ja ką ro lę

odgrywa prob lem w ro dzi nie, czy „spra wa z ku pą” za sła nia in ne

waż ne spra wy.  

z dru giej zaś ozna cza ko niecz -
ność „pusz cze nia” kon tro li.
Dziec ko, któ re jest w ta kim mo -
men cie roz wo jo wym, że chcia -
ło by kon tro lo wać wszyst ko, od -
kry wa na gle, że na „to coś” nie ma
wpły wu. Ku pa „idzie”, choć dziec -
ko z ca łych sił pró bu je ją po -
wstrzy mać. To są za pa sy nie tyl ko
z ku pą, ale i z sa mym so bą, z włas-
 nym wy o bra że niem o wszech-
 mo cy. Dziec ko od kry wa też, 
jak ogrom ne emo cje te mat „czy
zro bisz ład nie do noc ni czka”
wzbu dza u do ro słych. Ob ser wu -
je, ja kie to jest waż ne. I jak bar dzo
wszy scy wo kół nie go ska czą, gdy
ku py nie ro bi. TO OGROM NA
WŁA DZA. I nie ła two z niej zre -
zygno wać. Wo bec te go mo że
po ja wić się, szcze gól nie przy oka -
zji wy próż nia nia, prze ko ma rza nie,
wstrzy my wa nie, eks pe ry men to -
wa nie, „jak długo wy trzy mam ja,
jak długo wy trzy ma ją ro dzi ce”,

„prze cią ga nie”, opóź nia nie. To
do ro słych iry tu je i cza sa mi pro -
wa dzi do ka ry. Być mo że udrę -
czo ne mu ro dzi co wi po mo że
świa do mość, że wszyst kie dzie ci
(z róż nym na si le niem) prze cho dzą
tę fa zę roz wo jo wą.

Fal start
Naj czę ściej prob le my wy ni ka ją
z te go, że ro dzi ce za czę li „tre -
ning” zbyt wcześ nie. Jest na to
pro sta ra da. Trze ba po cze kać,
aż or ga nizm dziec ka doj rze je, 
i spró bo wać jeszcze raz za ja kiś
czas. Przed wczes ne na kła nia nie
ma lu cha do ra dze nia so bie 
z kon tro lą pę che rza i je lit nie
przy nie sie efek tu. Przy nie sie za
to wie le emo cji, fru stra cji i nie -
po  koju – i ro dzi com, i dziec ku.  

Odro cze nia nie war to trak -
to wać w ka te go riach po raż ka-
-suk ces. W tej sy tu a cji naj lep sze,
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zmartwień…  
Kupa

Zwykle dorośli unikają rozmów na jej temat.
Dopóki nie zostaną rodzicami i nie odczują,
że kupa (zwłaszcza ta w majtkach) bywa
problemem wagi ciężkiej.  

J
a ka pięk na kup ka! Wo ła ma -
ma. Ale gdy dziec ko chce się
tą pięk ną kup ką po ba wić,
na gle oka zu je się, że ku pa

jest „be”, „brzyd ka”, „fuj”. I jesz cze
na do da tek tej – przed chwi lą
wspa nia łej – ku py trze ba się jak
naj szyb ciej po zbyć i umyć po niej
rę ce. I bądź tu czło wie ku mą dry.
Dla dziec ka to, co „wy two rzy”,
jest czymś bli skim i nie ro zu mie,
dla cze go nie ma mieć do te go
do stę pu. Prze cież to je go włas -
ność. Wzbu dza za cie ka wie nie i
chęć bliż sze go po zna nia.

Mo że być roz cza ro wa ne,
zdzi wio ne, za smu co ne, gdy do -
wia du je się, że „nie wol no się
TYM ba wić”. Cza sa mi je go re ak -
cje są bar dzo gwał tow ne i nie zro -
zu mia łe dla ro dzi ca. Po trze ba cza -
su, że by ma luch zro zu miał na sze
tłu ma cze nia, że „ku pa i siu siu od -
pły wa ją w to a le cie”.

Kon tro la
Ro bie nie ku py do noc ni ka z jed -
nej stro ny jest po wo dem do du -
my dla dziec ka (i dla ro dzi ca!), 

„No tak, to już trzeci dzień. Założyć mu

tę pieluchę, czy nie założyć? Ostatnio 
o niczym innym nie rozmawiamy
z mężem tylko o tej kupie. Jak zrobi ją 

w końcu – to rodzinne święto, jak nie 

– to piekło. Nie mogę się powstrzymać,

żeby nie pytać co 5 minut, czy aby 
na pewno mu się nie chce. Nawet

zrezygnowaliśmy z wyjazdu na wakacje,

bo jak tak, z kupą w majtkach… 

A do pieluch nie wrócimy, o nie! 
Dziecko traktuje to, 
co zrobiło, jak swoją właśność.
Niechętnie się z tym „żegna”.
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co moż na zro bić, to po now ne
za ło że nie pie lusz ki dziec ku, bo
jest mu ona jesz cze po trzeb na.

Stre fa in tym na
Za ła twia nie się jest czyn no ścią
in tym ną. Po trze bu je my od o sob -
nie nia, spo ko ju i cza su. Ma łe
dziec ko wkra cza w świat ry tu a -
łów to a le to wych w obec no ści
nas – do ro słych. Od nas ma szan -
sę się do wie dzieć, że ro bie nie ku -
py i siu siu jest spra wą oso bi stą 
i de li kat ną. Nie u stan ne py ta nie
przy sto le: „Chce ci się? Ale czy 
na pew no? Mo że jed nak pój dzie -
my do łazienki?”, opo wia da nie
przy dziec ku i in nych oso bach na
pla cu za baw,  że „zno wu nie ro bi -
ło”, nie poz wa la nie, by dziec ko 
sa mo pod tar ło pu pę pa pie rem 
– nie sprzy ja bu do wa niu in tym -
no ści w tym ob sza rze. Za zwy czaj
dzie ci w któ rymś mo men cie 
ko mu ni ku ją, że chcą zo stać 
w ła zien ce sa me lub że ma my tyl -
ko stać pod drzwia mi. War to
uwzględ nić tę po trze bę i ogra-
ni czyć in ten syw ność kon tro li.
Dziec ko da je nam znać, że bie rze
od po wie dzial ność za ro bie nie
ku py czy siu siu, ro bi to po swo -
je mu – „to mo je cia ło i mo ja
spra wa”. Sta je się co raz bar dziej
sa mo dziel ne. 

Noc ne przy go dy
Z ucze niem się ko rzy sta nia z to -
a le ty jest tak, jak z każ dą in ną
no wą umie jęt no ścią – są dzie ci,
któ re „za ska ku ją” w kil ka dni, 
i ta kie, któ re uczą się dłuż szy
czas. Wie le dzie ci naj pierw opa -
no wu je „tre ning to a le to wy” 
w dzień, a w no cy po trze bu je
jesz cze pie lusz ki. O mo cze niu
noc nym ja ko prob le mie mo że my
mó wić wte dy, gdy dziec ko już
przez dłuż szy czas nie siu sia ło 
w no cy i za czę ło (mo cze nie wtór -
ne) al bo gdy ma ukoń czo ne 5 lat
i na dal nie prze sy pia no cy „na su -
cho”. Je śli tak się dzie je, waż ne, 

by naj pierw za się gnąć kon sul ta cji
le kar skiej. Pe dia tra skie ru je na ba -
da nia mo czu i do uro lo ga na USG
brzusz ka, cza sem na bar dziej spe -
cja li stycz ne ba da nia. Je śli przy -
czy na nie le ży po stro nie bio lo -
gicz nej, war to się skon sul to wać 
z psy cho lo giem. Mo że mo cze nie
jest od po wie dzią na zmia ny lub
emo cjo nu ją ce zda rze nie (na ro -
dzi ny ro dzeń stwa, prze pro wadz -
ka, wy jazd, stra ta uko cha ne go
zwie rząt ka, ostra kłót nia ro dzi -
ców lub sy tu a cja ich roz sta nia). 
To tak, jak by dziec ko da wa ło nam
sy gnał – „Je stem jesz cze ma lut ki,
po trze bu ję opie ki”. Cza sem w ten
spo sób „pła cze przez sen”, da je
znać o swo jej wraż li wo ści i sil nych
prze ży ciach, któ rych nie umie
wy ra zić w in ny spo sób.

Ko men to wa nie, krzy cze nie
czy ka ra nie nic tu nie po mo że 
– wzmoc ni tyl ko na pię cie.
Dziec ku po trzeb ny jest spo kój
ro dzi ca, po moc w prze bra niu 
i przy tu le nie. 

Pozwól dziecku obejrzeć, powąchać, nawet dotknąć
kupy, uznając, że wypróżnienie jest bardziej sprawą
dziecka niż naszą. Zaufaj, że dziecko samo będzie
podążało za sygnałami z ciała. Towarzyszyć dziecku 
w nauce rozpoznawania sygnałów z ciała oraz wspierać
samodzielność to najlepsze, co może zrobić rodzic.

NAZYWANIE TEGO, 
CO SIĘ DZIEJE. 
„Zrobiłeś siusiu w majtki, nie można

chodzić w mokrych, chodź, pomogę 

ci się przebrać”, „Czy chcesz, żebym

poszła z tobą do łazienki?”.

PRZEMYŚLENIE
DECYZJI. 
Kiedy wielokrotne próby „bez

pieluszki” nie prowadzą do sukcesu 

– dziecko ciągle moczy się 

w majtki – warto powtórnie się

zastanowić, czy jest gotowe, czy już

dojrzało do nauki. Nie ma obawy, 

że przegapimy dobry moment 

lub zrobimy coś „za późno”, 

jeśli podążymy za tym, co pokazuje

nam dziecko.

ZACHOWANIE
SPOKOJU. 
Cierpliwość i bycie zdecydowanym

pomaga dziecku w nabywaniu

nowych umiejętności – ta zasada

także dotyczy samodzielnego

robienia siusiu i kupy. Jeśli któreś 

z rodziców bardzo mocno przeżywa

to, jak dziecko uczy się (lub nie może

się nauczyć), lepiej, by to drugie

przejęło towarzyszenie dziecku 

w najważniejszych momentach 

– może np. zaprowadzać dziecko 

do toalety. 

ZAUWAŻANIE
SUKCESÓW.  
Meldowanie „po fakcie” to też

sukces. Dziecko zauważyło i daje nam

znać, że coś zrobiło. Trzeba to

zauważyć. Reakcja rodzica jest bardzo

ważna, decydująca o powodzeniu

całej „operacji”. 

OSTROŻNIE 
Z NAGRADZANIEM. 
Zdarza się, że rodzice, nie znajdując

sposobu, obiecują dziecku nagrody 

za zrobienie kupy lub nie zmoczenie

majtek. Pół biedy, jeśli jest to mały

cukierek, ale zdarzają się nawet

rowerki i pieski! Taka sytuacja

powoduje, że ze zwykłej czynności

fizjologicznej robi się WIELKA

SPRAWA. Tymczasem wystarczy

zadowolenie i aprobata. 

Co pomoże dziecku?
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Bywa, że początkowo
dziecko woli 
się załatwiać na nocnik
w swoim pokoju, 
w którym czuje się
bezpiecznie.


