
ŻEGNAJ PIEUSZKO !!! 

 

 PRZYGOTOWANIE 

• Rozmawiaj z dzieckiem o pieluszce i nocniku. Pozwól mu zobaczyć, 

jak sam korzystasz z toalety, aby miało świadomość, że nie ma się czego bać. 

• Pozwól dziecku oswoić się z nocnikiem, początkowo niech siada kiedy chce (w pampersie lub bez – decyduje 

dziecko). Nie dopuść jednak, by traktowało nocnik jak nową zabawkę (np. wkładało go sobie na głowę). 

• Czytaj dziecku książeczki związane z tematyką nocnikową. 

 

KIEDY? 

• Gotowość do odpieluchowania dziecko osiąga między 2. a 4. rokiem życia. 

• Dziecko musi mieć świadomość swojej fizjologii (wie, kiedy chce mu się siku czy kupkę). 

• Dziecko potrafi już wstrzymywać mocz, kontroluje swoje potrzeby (pielucha jest długo sucha). 

 

JAK ZACZĄĆ? 

• Codziennie zdejmuj dziecku pieluchę na chwilę i uprzedzaj je, że teraz musi korzystać z nocniczka. 

Pozwól mu oswoić się z brakiem pieluchy i odkryć, co się dzieje, jeśli na czas nie skorzysta z nocnika. 

• Kiedy dziecko będzie gotowe, można zdjąć dziecku pieluchę na dzień,  

wyjaśniając mu nową sytuację i przypominając o konieczności korzystania z nocniczka. 

• Zakładając dziecku majteczki podkreśl, że jest już duże i jest to dla ciebie powód do dumy. 

• Regularnie przypominaj dziecku o konieczności skorzystania z nocnika.  

Jednak nie rób tego za często, aby nie zniechęcić malucha. 

• Jeśli dziecko dobrze sobie radzi, stopniowo ograniczaj przypomnienia i pozwól mu samemu 

kontrolować konieczność odwiedzenia toalety. 

 

PAMIĘTAJ! 

• Nauka kontrolowania potrzeb fizjologicznych jest bardzo trudna. Daj dziecku czas! 

• Niewskazane jest podejmowanie odpieluchowania, kiedy w życiu emocjonalnym dziecka zachodzą 

duże zmiany (np. pojawienie się młodszego rodzeństwa, przeprowadzka,  

pójście dziecka do żłobka lub rodzica do pracy, który dotąd był w domu). 

• Brak konsekwencji dezorientuje dziecko. Jeśli rozpoczynacie odpieluchowanie,  

staraj się ograniczać ilość sytuacji, w których wkładasz maluchowi pieluchę. 

• Chwal każdy, nawet najdrobniejszy sukces dziecka.  

Nie zwracaj uwagi na wpadki. Zdarzają się każdemu. 

 

WAŻNE! 

• Odpieluchowanie należy dostosować do tempa rozwoju dziecka, nigdy na odwrót. 

• Nie da się zmusić dziecka do korzystania z nocnika, musi samo do tego dojrzeć. 

Nie podejmuj odpieluchowania na siłę, kiedy dziecko tego nie chce, nie czuje się gotowe. 

• Nie porównuj z innymi dziećmi. Każdy maluch rozwija się indywidualnie. 

 

KIEDY PRZERWAĆ? 

• Jeśli ilość wpadek stanowi dla dziecka źródło frustracji, stresuje je. 

• Jeśli próby odpieluchowania nie przynoszą efektów, zaczekaj, aż dziecko dojrzeje do tego. 

 


