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„Úgy alszik majd, mint a bunda! Na persze.” 

 

„A francba ezzel az egész éjszakázással! Erről miért nem beszélt nekem senki?” - 

keltem ki magamból egy gyermeksírástól hangos hajnalon. Párom békésen aludt 

mellettem, annak ellenére, hogy a kisfiam hangosan üvöltött, azon az éjszakán 

már hatodszor. Máté nagyjából 8 hónapos lehetett ekkor, bár ebből az időszakból 

csak halvány emlékeim vannak: folyamatos szoptatás-altatás-gyermeksírás - 

ebből állt minden egyes nap. 

Azon a hajnalon azonban valami gyökeresen megváltozott az életemben: 

valamilyen földöntúli erő szállt meg, és a teljes elcsigázottságom ellenére azt 

mondtam, hogy elég! Nem vagyok hajlandó többet óránként kelni éjjelente, 

zombianyaként vegetálni napközben, és folyton csak a sírást hallgatni. Abban a 

pillanatban - miközben álomba szoptattam a kisfiamat, azon az éjszakán már 

hatodszor - elhatározásra jutottam: én márpedig meg fogom oldani ezt a 

problémát! 

Rögtön neki is álltam: irány a net, lássuk, hogyan tudom rávenni az épp békésen 

szuszogó kis méregzsákot, hogy rendes baba módjára aludja át végre az éjszakát. 

Na, jó, egyszer felkelhet enni. ☺ A szemem előtt már egy jókedvű, kipihent baba 

képe lebegett, akiről a friss, magára is időt szánó, sportos és karcsú anyukája 

büszkén újságolja, hogy milyen ügyesen alszik. 

A nagy álmodozásomnak egy jól irányzott harapás vetett véget, mire 

ráeszméltem, hogy a kisfiamat elfelejtettem betenni a kiságyába. Mindegy, úgyis 

mindjárt itt a reggel. Egy újabb nehéz nap reggele. 

De akkor ez nem számított, mert tudtam, hogy addig kutakodok, tanulok, 

kérdezek és kérem majd a tanácsokat, amíg végre rendesen alszunk. 

 

Így kezdődött. 
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1 év múlva, már kipihenten és energiával telve, elindítottam a honlapomat, 

szorgalmasan írtam a blogbejegyzéseket, majd következő év elején megírtam az 

első könyvecskémet is. Létrehoztam az Anya, gyere! babaalvás tanácsadó 

szolgálatot, ahol személyre szabottan is tudok segíteni a hozzám fordulóknak.  

 

De ne ugorjunk ennyire előre. Ott tartottam, hogy zombianyaságom minden kínja 

ellenére, rengeteg időt töltöttem azzal, hogy bepillantást nyerhessek a babaalvás 

rejtelmeibe. Átnéztem az egyetemi könyveket, előbányásztam a memóriámból a 

kórházakban töltött évek tapasztalatait, de csalódottan állapítottam meg, hogy a 

gyermekbetegségekhez és a valódi alvászavarokhoz jól értek, de a kisfiam nem 

beteg. Egyszerűen csak nem tud jól aludni. Akkor jött a B-terv: babakönyvek, 

internetes blogok, mamafórumok lelkes olvasója lettem. De hamar rá kellett 

jönnöm, hogy a magyarul elérhető babaalvás irodalom és az online közösségek 

tippjei kissé sablonosak, és nagyrészt két nézet köré csoportosulnak.  

Az egyik vonal a "várj türelemmel, majd kinövi" elvet vallja. Ám én ennél sokkal 

türelmetlenebb és fáradtabb voltam, mintsem még bevállaljak x évet alvás nélkül. 

Ráadásul pontosan tudtam, hogy mit művel az agyammal ésa testemmel a 

kialvatlanság. Hogy ebben az állapotban képtelen vagyok türelmesen, szeretettel 

gondoskodni a családomról és megőrizni az egészségem. Ráadásul a tanulás is 

egetverően nehéz lesz, hisz a memóriáért felelős agysejtjeim alvásért sikítoznak, 

ahelyett, hogy szorgosan tárolnák azt a rengeteg ismeretet, amit bele akartam 

tuszkolni a fejembe a babaalvásról. Az már csak hab a tortán, hogy a legújabb 

kutatások szerint még az időskori elbutulás megelőzésében is szerepet játszik az 

elegendő alvás. Szép kilátások: ha nem alszom el vezetés közben vagy a 

kenyérszeletelővel a kezemben, akkor  hosszú és egyáltalán nem emlékezetes 

öregkor vár rám. 
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 Abba bele se mertem gondolni, hogy ha rám így hat a kevés alvás, vajon mit művel 

a kisfiammal? Mert lássuk be, óránként ébredni és egész nap fáradtnak lenni nem 

csak nekem volt borzasztó megterhelő. Szóval a "várakozunk és reménykedünk" 

vonalat rögtön elvetettem. 

A másik viszont a jó öreg „hagyd sírni a babát” megoldás volt. Ezt cifrázták: kicsit 

hagyjuk csak sírni a babát vagy nagyon hagyjuk, sokat hagyjuk vagy keveset. 

Ezeket az ötleteket olvasva valami nagyon ősi, mélyről jövő anyai ösztön riadót 

fújt. Ez nem tetszett. Nagyon nem. Ez az ötlet is a kukában landolt. 

 

„Ok, itt azért még nem adjuk fel!” – gondoltam, és leporoltam kicsit az angol 

nyelvtudásom: belevágtam a nemzetközi szakirodalom átnyálazásába. Itt aztán 

volt bőven miről olvasni. Sokkal előrébb járnak az alváskutatások külföldön, mint 

itthon. Megkönnyebbülés volt olvasni a szakemberek, orvosok okfejtését, hogy 

miért nem alszik úgy minden baba, mint a bunda. Mintha a gyermekemről írták 

volna az esettanulmányokat. 

Eltelt jó néhány hónap a tanulással, és közben a gyakorlatban is alkalmaztam a 

tanultakat: csiszoltam a kisfiam napirendjén, az altatás menetén, másfajta alvási 

szokásokat vezettem be, máshogy reagáltam, ha éjjel felébredt. És megtörtént a 

nagy áttörés: 1 évesen egyszeri éjszakai evéssel, és két nyugodt, hosszú nappali 

alvással beköszöntött a Kánaán. Persze voltak átmeneti visszaesések: megfázás, 

oltás ésnyaralás. De addigra ezeket már igen rutinosan kezeltem, pár nap alatt 

visszaállt a rend. 

 

Végre volt energiám, és visszatért az életkedvem. Most kaptam csak rá igazán a 

dologra. Felvettem a kapcsolatot több nemzetközi alvásszakértővel, online 

kurzusokon vettem részt. Kezdett életre kelni a kipihent baba - kipihent mama 
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álomkép, meg persze a dicsekedés a kisgyermekes barátnőknek és a személyes 

beszámoló a játszótéri anyukáknak. 

Akkor jött az újabb fordulat. Az ötlet, amiről rögtön éreztem, ez nekem való 

feladat lesz, amint kipattant a fejemből… Miért ne segítenék a többi anyának is? 

Hiszen rengeteg időt és energiát öltem bele, miért ne hasznosíthatná más is ezt a 

tudást? Nem fair a hasonló cipőben járó anyukákkal szemben, ha nem segítek 

nekik és a babájuknak jobban aludni! Hiszen pontosan tudtam, hogy milyen 

kínokat élnek át, és milyen kétségbeesetten próbálnak rájönni a megoldásra. 

Miért kellene nekik is végig járni ugyanezt az utat, hogy megszerezzék a hőn 

áhított tudást, amivel végre megoldhatják a babájuk alvásproblémáit? Ráadásul 

nem minden anyuka indul olyan helyzeti előnnyel, mint én. Vajon hogyan fogják 

megérteni a laikus anyukák azokat az orvosi angol szövegeket – ha egyáltalán 

rájuk találnak -, amiknél még én is felhúztam néha a szemöldököm? Valószínűleg 

sehogy. És honnan fogják tudni, hogy mi a szakmailag, vizsgálatokkal 

megalapozott megoldás a problémájukra, és mi az, amit csak egyszervolt 

álszakértők osztanak meg mindenfelé a neten? Szintén sehonnan. Így azonnal 

körvonalazódott, hogy ez a feladat nekem lett kitalálva. Megvan a szakmai 

tudásom, a gyakorlati hátterem, pontosan tudom, hogy mire van szükségük a 

sorstárs anyukáknak, és van saját tapasztalatom is a témában. 

Ráadásul mindig is dédelgettem magamban azt az álmot, hogy írni fogok. Nem is 

gondolkoztam tovább, hiszen olyan szenvedéllyel jöttek az ötletek, hogy hogyan 

valósíthatom meg ezt az óriási lehetőséget, hogy egyszerűen magukkal sodortak 

az események.  

Másnap megvettem a www.anyagyere.hu domain nevet, és elkészítettem az első 

blogbejegyzésemet. Írtam és írtam arról a tudásról, amit megszereztem. Közben 

pedig folyamatosan tanultam. Megküzdöttem azzal a rengeteg információval, 
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amit a babák alvásáról felkutattam, rendszereztem őket, kiszűrtem a selejtet, és 

elraktároztam a fontos dolgokat.  

Ezzel párhuzamosan a gyakorlati tapasztalatom is egyre nőtt: a „dicsekedés” 

megtette hatását - először az elsőbabás barátnők kértek tanácsot, majd a 

többgyerekesek is. Utána már a barátnők barátnői kerestek. A pozitív 

visszajelzések pedig egyre gyűltek és én tudtam, hogy jó úton járok.  

 

Voltak persze nehézségek… Egy-egy kevésbé sikeres tapasztalat elbizonytalanított 

néha. Amikor hiába segítettem, a helyzet egyre rosszabb lett. A baba még 

többször ébredt éjjel, még kevesebbet aludt nappal, és még nehezebben aludt el 

minden egyes altatásnál. Ilyenkor úgy éreztem, hogy vannak helyzetek, amelyekre 

nem terjed ki a tudásom, amikor én is tehetetlen vagyok. Majdnem feladtam. De 

megint csak jött egy jól irányzott popsirúgás, mely kitessékelt a „nekem semmi 

sem sikerül” apátiámból. Még többet akartam tudni, még több tapasztalatot 

akartam szerezni. Ráadásul mindig erőt adott az, hogy több ezren olvasnak, bíznak 

bennem, abban, hogy tudok segíteni. Így nem adhattam fel, megoldást kellett 

találnom. És a végén a kitartásom és a türelmem meghozta a gyümölcsét. Volt, 

hogy 2 hétig romlott tovább a helyzet. Már majdnem feladtuk, amikor megcsillant 

az első reménysugár az alagút végén… Csökkenni kezdett az éjszakai ébredések 

száma, és mintha egy árnyalatnyit könnyebben aludt volna el esténként a baba. 

Talán mégiscsak működik a módszer – gondoltam. És igen! Két és fél hét után 

megtörtént az áttörés! A pici kisfiú egyszer csak „varázsütésre” átaludta az 

éjszakát, és utána ragaszkodott is ehhez a jó szokásához. Alig hittünk a 

szemünknek.  

Ezek a nehéz, küzdelmes esetek erősítettek meg abban, hogy minden – jelenleg 

megoldhatatlannak tűnő - alvásproblémára van megoldás, csak megfelelő 

tudásra, kitartásra és türelemre van szükség hozzá.  
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Meg persze neki kell állni. Hányszor hallottam csupán saját tapasztalatukból 

kiinduló anyukáktól és különféle „szakemberektől” azt, hogy mekkora őrültség az, 

amit mondok, miért is kellene a babákat megtanítani jól aludni, változtatni az 

eddigi alvási szokásokon, hiszen a picik maguktól/ösztönből is tudják, mi a dolguk. 

Bízzuk csak rájuk, majd átalusszák akkor az éjszakát, amikor akarják, és szólnak, ha 

ki akarnak költözni a családi ágyból. Addig pedig csak tessék várni, tűrni, kitartani. 

Mindenáron. Hiszen ez az anyák dolga. 

Nem mondom, így könnyű tanácsokat osztogatni. ☺ Ha nehéz elaltatni a babát, 

tessék várni, amíg menni fog neki. Ha éjjel a baba 12x ébred fel és csak rockzenére, 

labdán ugrálva, piros fényben és csíkos pizsamában tudod visszaaltatni, semmi 

baj, várj türelemmel, csináld alázattal, ne tiltakozz, előbb-utóbb majd kinövi. Ha 

az újszülött nappal csak 2x30 percet alszik, a 4-5x1-2 óra helyett, semmi gond, várj 

addig, amíg magától fog többet aludni (vagy nem).  

Ehelyett alvásnaplót vezetni, számolgatni az alvásidőket, napirendet kialakítani, 

kitalálni, és ha lehet, megoldani az éjszakai ébredések okait, új alvási szokásokat 

bevezetni, mindezt összehangolni és heteken át csinálni, tényleg sokkal több 

energiát igényel, mint széttárt karokkal várni a csodára. 

 

Mások persze rám fogták, hogy a módszereimmel sírni hagyom a babákat, meg 

hogy tréningezem őket. Hogy természetellenes szokásokra akarom 

rákényszeríteni őket, és olyat várok el tőlük, amire nem képesek. Szerencsére, ez 

így nem igaz. Számos módszer létezik, van jó pár olyan is, ahol minimalizálható a 

sírás. Ráadásul nagyon nem mindegy, hogy a baba a szobában, egyedül sír, 

magára hagyva, vagy az ölelő karunkban próbál meg megtanulni egy új dolgot, 

kicsit tiltakozva az elején. Szerencsére régen elmúltak már azok az idők, amikor 

csak a poroszos, katonás, tekintélyelvű parancsosztás működött a 
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gyermeknevelésben, és úgy tekintettek a babára, mint akit „betörni” és 

„beszabályozni” kell. 

Kaptam olyan visszajelzéseket is, hogy semmit nem érnek a tanácsaim, hiszen 

nem működött, amit javasoltam. Az elején ilyen reakcióknál teljesen 

elkeseredtem, azt gondoltam, hogy elrontottam valamit, rossz tanácsot adtam. A 

bizonytalanságot aztán szerencsére felváltotta a kíváncsiság: vajon miért épp 

most, és miért pont ennél a családnál nem működött a tanácsom? És persze 

kiderült, hogy vagy nem jól értették, amit javasoltam (azóta a teljeskörű 

tanácsadásoknál mindig részletes, írásos összefoglalót kapnak a családok a 

konzultáció után a lehetséges megoldásokról), vagy nem voltak elég kitartóak 

(nem varázspálcát adok a szülők kezébe, hanem cselekvési terveket; „az egyszer 

már majdnem kipróbáltam” és a „néha változtatok valamin” nem elég). Vagy az is 

előfordult, hogy hamarabbra várták a változást, így csalódásnak érezték, hogy 3 

nap alatt nem oldódott meg a helyzet.  

Így utólag, minden pozitív és negatív visszajelzést köszönök. Még azoknak az 

embereknek is hálás vagyok, akik gyakran személyeskedve, mások véleményét 

nem meghallgatva támadtak, hiszen ők is hatalmas segítséget nyújtottak nekem. 

Rámutattak, hogy milyen gyakoriak még mindig a különböző tévhitek a babák 

alvásával kapcsolatban, és hogy rengeteg még a teendő, ha el akarom érni a 

célomat. Megerősítettek abban, hogy óriási szükségük van a mai anyukáknak és 

apukáknak egy átfogó, szakmailag megalapozott tudást nyújtó könyvre, amelyből 

minden fontos információt megtudhatnak a babaalvás csodálatos világáról, 

sallang és hosszú tudományos értekezések nélkül, gyakorlati megközelítéssel, a 

magyar babák és szüleik igényeire szabva.  

 

A küldetésem, hogy minden baba jól aludjon, és hogy ehhez a szülők 

megszerezhessék a megfelelő tudást. Hogy egyetlen anyukát, apukát vagy 
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nagyszülőt se bizonytalanítson el egy „már a dédszüleink idejében is ez volt a 

szokás” típusú kéretlen (jó) tanács, hanem minden babaalvással kapcsolatos 

kérdésben legyen hova fordulniuk.     
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„Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az 
eredmény más legyen.” 

Albert Einstein 

 

Most, hogy már tudod, milyen körülmények között, és mi okból íródott ez a könyv, 

lássuk, hogy kinek szól és pontosan miről? 

A könyv rövid (jó, ezt még az elején írtam, aztán még eszembe jutott egy-két 

fontos téma ☺), de tömény. Nincs benne tudományos, latin szavakkal tűzdelt 

értekezés, amit csak a szakmabeliek értenek. Nem lesz benne 10-20 oldalon 

keresztül köszönetnyilvánítás még a szomszéd kutyusának is, hogy keveset 

ugatott, így nem zavart a munkában. (Bár ez tény). Kizárólag a legfrissebb szakmai 

kutatásokra és több száz szülővel folytatott beszélgetésekre alapozott útmutatót 

tartasz a kezedben, Kedves Olvasóm, aminek egy célja van: segítsen a babádnak 

(és ezáltal az egész családnak) jobban aludni.  

Természetesen, ez a könyv sem való mindenkinek, nem old meg minden 

problémát, és nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást. Mielőtt nekiláttam 

összeírtam, kikhez is szeretném eljuttatni azt a tudást, amiről a könyvben 

olvashatsz. Kik azok a szülők, akik hasznosnak fogják találni, és kiknek nincs 

értelme belekezdeni sem. Íme, a két lista: 

 

Kinek írtam a könyvet?    

    

• Minden olyan szülőnek, aki nem fél cselekedni, ha a baba (és a család) 

megfelelő alvása a tét.  

• Aki nem érzi önzésnek, hogy neki is jár a pihenés.  
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• Aki elhiszi, hogy az alvás ugyanolyan fontos része az életnek, mint az evés 

vagy a lélegzés.  

• Aki tudományosan megalapozott, bizonyítottan bevált módszereket keres, 

és nem a gyerektelen szomszédasszony tanácsaira vagy a szuperanyu12 

becenevű fórumozó ötleteire támaszkodik.  

• Aki személyre szabott megoldást keres, és nem hisz abban, hogy minden 

gyereknek ugyanaz a tanács válik be. És nem dől be annak a véleménynek 

sem, hogyha mégsem működik a 100 százalékos tuti tipp, akkor biztosan a 

szülő a hibás. 

• Aki nem azt várja, hogy valaki végre adjon neki egy varázspálcát, amivel egy 

suhintásra mintaalvó lesz a babája. 

 

Ha ezekben az állításokban magadra ismersz, akkor nyugodtan olvass tovább, meg 

fogod találni a megoldást! 

 

Kik azok, akiknek NEM javaslomNEM javaslomNEM javaslomNEM javaslom az elolvasást, mert csalódni fognak: 

 

• Semmi haszna nem lesz a könyvből az „igen, értem, de” szülőknek. Akik 

csak a kifogásokat keresik, hogy miért nem fog náluk működni a dolog, 

azoknak tuti, hogy igazuk lesz. ☺ 

• Mártíranyáknak sem segít. Akiknek fontosabb, hogy rálicitálhassanak a 

játszótéren a szomszéd anyukára a baba éjszakai ébredéseinek számát 

illetően, azok ne ezt a könyvet olvassák el.  

• Akik csak megerősítésre vágynak, hogy úgy sincs mit tenni, mert a babák 

már csak ilyenek. 

• Azoknak, akik a nagy titokra várnak. Most elárulom, hogy semmi olyan 

óriási titok nincs a könyvben, amivel minden baba alvása „megjavítható” 
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lenne egyik napról a másikra. Az a helyzet, hogy Nélküled, a te munkád, 

kitartásod és következetességed nélkül nem megy. Tanácsadó vagyok, nem 

varázsló, én csak a lehetséges utakat tudom megmutatni, hogy merre indulj 

el, az úton azonban neked kell végig menned.  

 

Miről olvashatsz a könyvben? 

 

Egy mondatban összefoglalva, rengeteg megoldási javaslatot, tippet és gyakorlati 

tanácsot gyűjtöttem össze neked a következő fejezetekben, amik mind 

segíthetnek a babádnak, kisgyermekednek jól aludni. A benne leírt módszereket 

nem én találtam ki. Ezeket a megoldásokat széleskörűen, bizonyított 

hatékonysággal javasolják szerte a világon a szakemberek. És nem véletlenül 

módszerekről beszélek. Ugyanis az tény, hogy egyik megoldás sem hoz 100 

százalékos biztonsággal tökéletes eredményt. És az is tuti, hogy nem mindegyik 

megoldási javaslat passzol majd hozzátok. De abban biztos vagyok, hogy számos 

tanács beválik majd Nálatok is, és a vidám nappalok és a békés éjszakák felé tett 

lépéseid megérik a fáradságot.  

 

Miről nem lesz szó a könyvben? 

 

 Nem fogsz olvasni benne a sírni hagyós módszerekről (sírni hagyás = mikor a 

babát EGYEDÜL hagyod a szobájában, és annak ellenére, hogy sír, nem mész be 

hozzá), sem arról, hogy a tehetetlen várakozás a megfelelő reakció akkor, ha a 

baba nem alszik.  

Ez a könyv a leggyakrabban előforduló alvási problémákat és gyakorlatorientált 

megoldásukat tartalmazza. Nem lesz szó benne ikrek, nagycsaládok speciális 

napirend igényeiről, óvodai, bölcsődei alvásproblémákról, korai munkába 
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visszatérés kapcsán jelentkező speciális problémákról, vagy különböző 

betegségekben szenvedő, különleges bánásmódot igénylő, illetve korababákról. 

Ha speciális kérdésed van, különleges az eseted, akkor a könyv elolvasása után 

szeretettel várlak az Anya, gyere! Klubban vagy egyéni tanácsadás során tudok 

nektek segíteni.  

  

Anya, gyere! Klub -->> www.anyagyere.hu/anyagyereklub/ 

Egyéni tanácsadás -->> www.anyagyere.hu/tanacsadas/ 

  

Miben lesz segítségedre a könyv? 

 

• megmutatja, hogyan alszanak a babák, a kisgyermekek, mit várhatsz el egy 

2, egy 5 vagy egy 20 hónapos babától, egy 2,5 vagy egy 4 éves 

kisgyermektől, 

• leírja a biztonságos alvás legújabb ajánlásait, 

• megmutatja, milyen az ideális babaszoba, melyek a békés alvás feltételei, 

• részletesen foglalkozik a különböző rutinokkal és napirendekkel, 

• leírja, milyen alvási szokások azok, amik segítik a babát, hogy kialudhassa 

magát, 

• megmutatja, miként változtathatsz az eddigi szokásokon a jó alvás 

érdekében, 

• segít abban, hogy a baba átaludja az éjszakát, és jókat szundizzon 

napközben,  

• tanácsokat ad a fogzás, a szeparációs szorongás, a növekedési ugrás és a 

mozgásfejlődés kapcsán fellépő alvásproblémák megoldására, 

• segít megoldani a kisgyermekek lefektetése körüli harcokat, 
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• ha egyéni tanácsadásra jelentkezel hozzám, akkor megalapozza a tudásod, 

hogy a beszélgetés során már egy nyelvet beszéljünk, 

• ha még csak fontolgatod, hogy személyes segítséget kérsz, akkor pedig 

segít meghozni a döntést, hogy mennyire tudsz azonosulni a könyvben leírt 

módszerekkel, én leszek-e számotokra az ideális szakértő vagy sem.  

 

Milyen alvásproblémákra ad megoldást a könyv? 

 

Ez a könyv azoknak az anyukáknak és apukáknak készült, akiknek a gyermekük 

• (túl) gyakran ébred fel éjszaka, 

• keveset alszik napközben, 

• össze-vissza alszik, nincs napirendje, 

• nehezen tud elaludni, 

• folyton nyűgös és kialvatlan, 

• csak egyféleképp tud elaludni/visszaaludni,  

• hajnalban kel vagy éjfélig fenn van. 

 

És ezen szeretnének a szülők változtatni vagy a baba, vagy a saját maguk 

érdekében. 

Fontos már most felhívnom arra a figyelmet, hogy a fent felsorolt alvásproblémák 

egyáltalán nem biztos, hogy tényleg problémák. A babák fel szoktak ébredni 

éjszaka, nem mindig tartják a napirendet, néha keveset alszanak napközben, 

gyakran nyűgösek, sokat sírnak és bizony megéheznek éjszaka. Ez egészen addig 

nem gond, amíg a baba fejlődését, hangulatát ezek nem befolyásolják negatív 

irányban, vagy a szülők nem érzik túlságosan megterhelőnek azokat. De abban a 

pillanatban, amikor a babád a kialvatlanság miatt folyton nyűgös, sokkal 

kevesebbet alszik, mint amennyi az életkora szerint ajánlott neki vagy nem fejlődik 
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megfelelően, azonnal tenned kell valamit, hogy javíts a gyermeked alvásán. És 

akkor is lépned kell, ha az állandó kialvatlanságod egészségügyi problémát, 

hangulatzavart, balesetveszélyt vagy a családod bármelyik tagjával való 

kapcsolatod romlását okozza.  

Mélységesen felháborít, amikor a különböző fórumokban azt a „nagyszerű” 

tanácsot hallom „tapasztalt” szülőktől és önjelölt 

 „szakértőktől”, hogy várakozzanak türelemmel az anyukák, hiszen úgyis 

„megjavul” egyszer csak a babájuk alvása. Egyszer. Talán. Majd. Hogy majd 4-5 

éves korban már csak 1-2x fogja éjjel felébreszteni a szüleit a gyermek, és addigra 

talán már a cicin alvásról is leszokik. Közben az anyuka az állandó kialvatlanság 

miatt már többször elájult, nem mer vezetni, kirúgták a munkahelyéről a 

sorozatos hibák és rossz döntések miatt, megromlott a kapcsolata a párjával, és 

lassan már képtelen elfojtani a dühét, amit a tehetetlen helyzet és különösképp a 

gyermeke iránt érez. Ebben a szituációban nincs helye a várakozásnak és a 

beletörődésnek. 

Ráadásul a legfontosabb indok a várakozásra az, hogy a babának nem árt az 

alvásprobléma, így a jobb alvás csak az önző szülők felelőtlen elvárása a baba felé. 

Nehezen tudom elképzelni, hogy bárki komolyan azt gondolja, hogy az a baba, aki 

minden egyes nap órákkal kevesebbet alszik annál, mint amire szüksége van, az a 

csecsemő, aki éjjel 5-10x felébred és sír a fáradságtól egészen addig, amíg nem 

tudja az anyukája visszaaltatni, vagy az a baba, aki kénytelen beérni a pihentető, 

1-2 órás nappali alvások helyett 15-20 perces nyugtalan szundításokkal, jól érzi 

magát, kipihent és egészségesen fejlődik. Tudományos tény, hogy a kialvatlanság 

számos egészségügyi kockázatot okoz (erről a következő fejezetben olvashatsz 

részletesen), a jelentőségét elbagatellizálni veszélyes tanács.  

A várakozás párti hívők, amikor elmondom a tudományos bizonyítékokat 

amellett, hogy miért veszélyes a homokba dugni a fejünket, ahelyett, hogy 
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tennénk valamit, ilyenkor még kijátsszák az utolsó „aduászukat”. Azt, hogy a 

babák alvásába beavatkozni kegyetlenség, árt a baba-mama kapcsolatnak, a picik 

trenírozása nem természetes és teljesen szükségtelen. Ilyenkor természetesen a 

sírni hagyós módszerre gondolnak. És ebben van igazság. Amikor ugyanis a baba 

támogatása, segítése helyett egyedül hagyják a szobában egészen addig, amíg 

bele nem alszik a sírásba, jogos azt feltételezni, hogy a baba felesleges 

stresszhelyzetnek van kitéve, ráadásul a bizalma is meginoghat a szüleiben. 

Számos kutatás vizsgálta ezt a módszert, az eredmények néha ellentmondásosak 

a következményeket illetően. De abban tévednek a „várjunk, míg magától 

megoldódik” tanácsot osztogatók, hogy csak ez az egyetlen megoldás létezik. 

Rengeteg más, szelíd, baba- és anyabarát módszer van, amik szintén hatásosak. 

Ezekről szól a könyv. 

És azt se felejtsük el, hogy mi vagyunk a pici szülei. A babák számítanak ránk és 

arra, hogy jó irányba tereljük őket már a születésüktől fogva. A példát mi mutatjuk 

nekik, nekünk kell irányítani az életüket, nekünk kell támogatni őket abban, hogy 

minél többet és jobban tudjanak aludni. A könyvben ezt az utat mutatom meg 

neked, kedves Olvasóm! 

 

Felmerül és jogos a kifogás, mely egy lemondó sóhaj mellett suhan át a 

gondolataid között: „Na, megint egy új könyv a babaalvásról.” Már hatot 

elolvastam, mégis mi újat tudna még mondani ez nekem?     

    

 Íme, néhány olvasói vélemény, hogy miért pont ezt válaszd: 

 

„Azért jó ez a könyv, mert magyar szerző írta, magyar viszonyokra. Nem arról 

szól, hogyan tréningezd meg a 6 hetes vagy 3 hónapos babát pár nap alatt, mert 

vissza kell menned dolgozni. Vagy hogyan válassz megfelelő bölcsit a 2 hónapos 
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picinek. Nem erőlteti a külön szobában alvást, a tápszerezést, a korai 

hozzátáplálást vagy a szigorú fegyelmezést, mint egyes külföldi könyvek.” 

Szentpáli Judit, 2 gyermekes anyuka 

 

„Végre egy könyv, ami nem csak személyes tapasztalatokra épít, hanem 

tudományosan megalapozott tanácsokat ad, irodalomjegyzékkel a végén!” 

T. Kati 

 

„Jó, mert nem arra hivatkozik, hogy a tanács nála bevált, hanem több száz 

anyuka visszajelzése alapján javasol olyan megoldásokat, amik tudományosan is 

bizonyítottak.” 

Keresztesné Lilla, egy 5 hónapos kisfiú anyukája 

 

„Nem ad az élettől elrugaszkodott tanácsokat, hiszen egy gyakorló kétgyermekes 

anyuka írta.” 

P. Timi 

 

„Nem egyfajta szemléletet képvisel, hanem több mint 20 féle módszerről ír, 

melyek közül minden szülő megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet” 

K. Éva 

 

„Végre egy könyv, ami a lényeget részletezi: nem 100 oldalas tudományos 

értekezés az alvástudomány legújabb molekuláris felfedezéseiről, de nem is intézi 

el annyival az új alvási szokások kialakítását, hogy próbáld ki a felvesz-letesz 

módszert, vagy alakítsd ki a napirendet. A hogyanra is részletes leírást kapsz.” 

Albert Anikó 

 



  

22 
 

„Ha elolvasol egy átlagos gyermekneveléssel foglalkozó könyvet és még többet 

szeretnél tudni a témáról, vagy kérdéseid vannak, akkor nincs kihez fordulni. Itt 

van.”  W. Gabriella 

    

A könyv felépítéA könyv felépítéA könyv felépítéA könyv felépítésesesese    

    

Tekintsük át nagyvonalakban, hogy a következő fejezetekben miről lesz szó. A 

következő, harmadik részben az alvástudományok kapcsán osztom meg veled a 

babák alvásával kapcsolatos legalapvetőbb tudományos ismereteket, melyek 

segítenek megérteni, hogy miért alszanak így vagy úgy a picik, és melyek ismerete 

alapján már reális elvárásaid lesznek a babád alvásával kapcsolatban. 

Utána pedig három, életkor szerint bontott fejezetre osztottam fel a könyv 

szerkezetét. A negyedik fejezetben az első 6 hónap babaalvásáról lesz szó, a 

következő, ötödik fejezetben a 6-18 hónapos korú babák a téma, az utána 

következő részben pedig a 1,5-4 éves kor közötti kisgyermekek alvásával 

foglalkozunk.  

Az életkor specifikus részek után pedig általános összefoglalókat találsz, melyek 

segítenek az alvásprogram sikeres megvalósításában. A könyvben található 

összefoglalókat a honlapról tudod letölteni ( www.anyagyere.hu/infografikak/ ), 

és akár a hűtőre is kiteheted őket, hogy mindig kéznél legyenek.  
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„Ha az alvásnak és az álomnak nincs létfontosságú szerepe az életben, akkor a 

természet legnagyobb baklövésével és óriási időpazarlással állunk szemben.” 

Anthony Stevens 

 

 

A rövid bevezető után akkor csapjunk is bele a közepébe. Na, jó, azért kezdjük az 

alapokkal. ☺ 

Eszemben sincs az alvással kapcsolatos tudományos irodalom minden apró 

részletét megosztani Veled. Tudom, hogy a lényeg érdekel, hogy mitől fog a pici 

végre jobban aludni. 

 

De egy kis alapozás elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsd, miért fontos az alvás 

és a babák miért úgy alszanak, ahogy. Ráadásul nem tudod ezen fejezet ismerete 

nélkül eldönteni, hogy vajon a gyerkőc alszik rosszul, vagy minden rendben, csak 

neked vannak irreális elvárásaid. Ami nem is csoda, hiszen mindenhol csak azt 

halljuk, hogy a szuperanya gyereke már 6 hetesen átalussza az éjszakát, 3 

hónaposan mászni kezd, és 1 évesen verseket mond. Vagy pont az ellenkezőjét: 

ha nem alszol együtt a babával 3 éves koráig, nem szoptatod még 5 évesen is, és 

2 évesen nem ébred fel éjjelente minimum ötször, akkor valamit nagyon 

elbaltáztál, és biztos, hogy a gyerekből fiatalkorú bűnöző lesz, vagy lelki sérült 

felnőtté válik. Persze, mindkét vélemény sarkított, de a lényeg az, hogy az anyaság 

nevű versenyben elképesztő elvárásokat támaszt a környezet a szülők, és ezáltal 

a picik felé, a legtöbb ilyen véleménynek pedig nem sok köze van a tudományhoz 

és a valósághoz. 

 

Akkor az anekdoták helyett jöjjenek inkább a tények: 
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Miért alszunk? 

 

A gyermekek 18 éves korukig életük 40 százalékát alvással töltik. Egy átlagos 

hosszúságú életben ez nagyjából 25 évet jelent. Rengeteg idő. 

Bár az alvás egyik legalapvetőbb napi tevékenységünk, mégis elég keveset tudunk 

róla. Az első homályos pont mindjárt a „Miért?” kérdéssel kapcsolatos. Sok teória 

született azzal kapcsolatban, hogy mire való az alvás. 

Azt gondolnánk, hogy alvás alatt az agyunk és a testünk kikapcsol, lepihen, nem 

működik. Ez koránt sincs így. Sőt. Egyes nézetek szerint alvás közben csak azért 

kell kikapcsolni a mozgást és külvilág érzékelését, hogy a testünk a belső dolgaival 

tudjon foglalkozni. Az alvás különböző szakaszaiban más-más feladatai vannak a 

szervezetnek. Az álmodós szakasz a memóriában és a gondolkodásban tölt be 

nélkülözhetetlen szerepet. Ekkor kerül feldolgozásra az a rengeteg új információ, 

megtanult dolog, ami a nap folyamán ér minket. Megtörténik az emlékek 

rendszerezése, tárolása, és még az is előfordul, hogy egy-egy megoldhatatlannak 

tűnő problémánkra is megszületik a megoldás eközben. A nem álmodós, vagy más 

néven lassú hullámú alvás során pedig a szervezet karbantartása zajlik. A nap 

folyamán termelődött méreganyagok elszállítódnak, a sejtekben javító 

folyamatok indulnak be, az immunrendszer nagyobb hatásfokra kapcsol, és 

különböző hormonok termelése is csökken, illetve nő ebben a szakaszban. Az 

alvásnak tehát létfontosságú szerepe van a szervezet regenerációjában, 

újjáépülésében, az immun- és a hormonrendszer megfelelő működtetésében. 

Emellett elengedhetetlen részt vállal a memória, a gondolkodás, a 

problémamegoldás feladataiban is.   

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az alvás ugyanolyan alapvető életfunkció, mint az 

evés vagy a légvétel. 
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A nemalvás pedig halálos. A leghosszabb egyhuzamban ébren töltött idő 

hozzávetőlegesen 11 nap volt, de a rekorder már a harmadik naptól hallucinált. 

Az ébren tartás pedig közkedvelt kínzási mód.  

De a hétköznapi emberek számára az igazi veszélyt nem is az egyszeri, több napos 

ébrenlét jelenti, hanem a hosszútávú kialvatlanság. Amikor minden este keveset 

alszol, azaz mindig 1-2 órával kevesebbet, mint a számodra szükséges mennyiség. 

Ha ezt hónapokig vagy évekig csinálod, akkor az alábbi következményekkel kell 

számolnod: 

• memória- és koncentrációs problémák, tanulási nehézségek, 

• romló reflexek, 

• mikroalvások, fokozott balesetveszély, 

• hangulatzavar, motivációhiány, depresszió, 

• rossz döntések, figyelmetlenség, 

• a kreativitás és az életkedv elvesztése, 

• nő az elhízás, a cukorbetegség előfordulásának gyakorisága, 

• fejfájás, szédülés,  

• csökkent ellenálló képesség a fertőzésekkel szemben, 

• csökkenő prolaktin hormontermelés – kevesebb anyatej!, 

• növekvő stresszhormon szintek – ingerlékenység, rossz stressz tűrő 

képesség, fokozott éberség. 

 

Sajnos ezekkel a káros hatásokkal mind kell szembe nézned, ha nem tudsz annyit 

aludni, amennyire szükséged van. Számíthatsz rá, hogy feledékeny leszel, lelassul 

a gondolkodásod, rossz lesz a kedved, nagyobb eséllyel ér el a szülés utáni 

depresszió, türelmetlenné, ingerlékennyé válsz, minden apróságtól kiborulsz. 

Ráadásul sokkal nehezebben fogsz megszabadulni a szülés után rajtad maradt 

kilóktól, nagyobb eséllyel fogsz megfázni, és a tejtermelésed is csökkenhet.  
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A rossz hír, hogy a gyermekek sem ússzák meg büntetlenül a hosszú ideig tartó 

kialvatlanságot. A különböző vizsgálatok azt találták, hogy a túl keveset vagy 

rosszul alvó gyermekeknél több volt a viselkedési probléma, a kialvatlan 

gyermekek gyakrabban agresszívak, több dühkitörésük van, gyakrabban 

figyelmetlenek, idegesek vagy rosszkedvűek. Az egyik ilyen témában folytatott 

tudományos vizsgálatban a kialvatlan gyermekeknél a több alvás már önmagában 

javította a viselkedésüket és a kedvüket. 

A kialvatlan gyermekeknek a tanulással, az emlékezéssel és az összetett feladatok 

végrehajtásával is gyakrabban meggyűlik a bajuk. Mindez rosszabb iskolai 

előmenetelt eredményezhet. Emellett nem csak a gondolkodásra és a 

viselkedésre, de a testi egészségre is negatív hatást gyakorol az állandó 

kialvatlanság. A keveset vagy rosszul alvó gyermekeknél nagyobb az esély, hogy 

magas vérnyomás, emelkedett koleszterinszint, cukorbetegség és elhízás alakul ki 

az évek során. Ráadásul a keveset alvó gyermekek gyakrabban szednek össze felső 

légúti fertőzéseket is. 

Összegezve, a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás a család minden tagjának 

alapverő igénye, és a kialvatlanság számos kedvezőtlen változást okoz a testi 

funkciókban, a gondolkodásban és a viselkedésben. A jó alvásra áhítozás tehát 

egyáltalán nem úri huncutság, és a „jó dolgukban már nem tudják, mit 

csináljanak” szülők önző vágyakozása, hanem az egészséges élet egyik alapvető 

eleme. Számos esetben kaptam hihetetlen beszámolókat a tanácsadás után a 

szülőktől, hogy az újra vagy végre jól alvó gyermekük egész nap vidám, hirtelen 

elkezdett beszélni, sokkal kevesebbet esik el, megszűntek a „hisztik”, jobban 

eljátszik a játékaival, többet eszik, megszűnt az örökös nyafogás, órákkal kevesebb 

a sírás. És persze a szülők arca is sokkal kisimultabb, javult a kapcsolatuk, jut idejük 

önmagukra és egymásra is.  
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Az alvásritmus 

 

Már az előbb említettem, hogy az alvás különböző szakaszokra osztható, és ezek 

más-más funkciót töltenek be. Az alvásritmus ismerete segít megérteni a baba 

éjszakai ébredéseit, az éjszakai felriadások természetét, a „miért ébred fel azonnal 

a baba, amint a popója a kiságyba ér”jelenséget és a 30 perces nappali alvások 

rejtélyét.  

 

Alvás alatt két, jól elkülöníthető szakasz váltja egymást: a lassú alvásszakasz és az 

álmodós vagy REM alvás (rapid eye movement, azaz gyors szemmozgással járó 

alvásrész). A lassú szakasz még három alszakaszra tagolódik: a felületes, a 

közepesen mély és a mély alvásra.  

A két fő szakasz váltakozva jelentkezik az alvás alatt. Egy ciklus körülbelül 50-100 

percig tart, attól függően, hogy hány éves a gyermek. A babáknál 45-50 percesek 

a ciklusok, a nagyobb gyermekeknél és a felnőtteknél ez a hossz 90-120 perc 

körüli. A legtöbb ciklus után van egy rövid ideig tartó felébredés, amit 

mikroébredésnek neveznek. Ennek - az elképzelések szerint –ellenőrző funkciója 

van, a külvilág és a helyzetünk rövid észlelése során bizonyosodunk meg arról, 

hogy alvás közben jó helyen és biztonságban vagyunk. 

Ahogy telik az éjszaka, az alvásciklus egyes összetevőinek aránya változik: az 

alvásidő első harmadában a lassú hullámú szakaszok dominálnak, nagyrészt ekkor 

jelentkezik a mély alvás is, hajnalban pedig az álmodós szakaszok a gyakoribbak, 

és a lassú hullámú alvás sem mélyül el annyira, mint az éjszaka első felében. Ennek 

a ténynek több, gyakorlati szempontból is fontos következménye van. Például 

segít megkülönböztetni a kisgyermekeknél gyakran jelentkező rémálmokat, amik 

az éjszaka második felében jellemzőek (hiszen ekkor gyakoribbak a REM 
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szakaszok), az éjszakai felriadásoktól, amik ezzel szemben inkább az elalvás utáni 

órákra esnek, amikor a mély alvás dominál. 

Emellett arra is magyarázatot ad, hogy azért ébrednek gyakrabban a babák az 

éjszaka második felében, és alszanak kevésbé mélyen hajnalban, mert ekkor a 

felületes alvásszakaszok és a könnyen felébredést okozó álmodós szakasz a 

jellemző.  

Ez a szabályos alvásritmus a csecsemőkor második felétől jellemző. Az újszülöttek 

és a pár hónapos babák alvása még nem mutat ilyen érett struktúrát, náluk aktív 

(később ez lesz a REM szakasz) és nyugodt alvásszakaszok váltakoznak átmeneti, 

még nem besorolható szakaszokkal. Ennek az a következménye, hogy az első 2-3 

hónapban a babák alvásritmusa nagyon kiszámíthatatlan. 

Emellett még van egy-két jellegzetesség, ami csak ebben a korai időszakban 

jellemző a babákra. Az egyik ilyen különlegesség, hogy a kisbabák általában aktív 

szakasszal kezdenek el aludni. Erre a szakaszra a könnyű ébreszthetőség jellemző, 

így ez a magyarázata annak, hogy a baba azonnal felébred közvetlenül az elalvása 

után, ha megáll a babakocsi, leállítod a motort az autóban, vagy megpróbálod 

becsempészni a babát a kiságyba. Ha mindezt később, a nyugodt szakaszban 

teszed, a pici már észre sem veszi az akciódat.  

Később, 4-6 hónapos kor körül, ezzel szemben, az alvás már a lassú hullámú alvás 

felületes alszakaszával indul, és fokozatosan mélyül el, a REM szakasz pedig csak 

később jelenik meg az alvás során.  

A kisbabák alvására jellemző az is, hogy az aktív szakaszban még nem lazulnak el 

az izmaik (a nagyobb gyermekeknek és a felnőtteknek a REM alvás során már csak 

a szemük mozog, és a légzésért felelős izmaik aktívak, a test többi izma ellazult 

állapotban van), így azt is mondhatjuk, hogy „eljátsszák” az álmaikat. Azaz 

„esznek”, sírnak és mozognak alvás közben, pont úgy, mintha ébren lennének. A 

tapasztalatlan anyuka könnyen abba a tévhitbe eshet, hogy ilyenkor a baba fenn 
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van, és ezért kiveszi az ágyból. Ami végül tényleg felébreszti a babát. Érdemes 

kicsit várni és figyelni, könnyen előfordulhat, hogy a pici „folytatja az alvást”. 

 

Aztán, ahogy telnek a hónapok, fokozatosan fejlődik a babák alvása is, egyre 

jobban kezd hasonlítani a felnőtt mintázathoz. 4-5 hónapos kor körül már a lassú 

hullámú alvással indul az elalvás, a mély álom után pedig jön az álmodós szakasz. 

Majd a ciklus végén a mikroébredés. Ez az a pont, ahol a rendszeres éjszakai 

ébredések/túl hamar véget érő nappali alvások bekövetkeznek. Mert mi történik 

a mikroébredés során? A baba ellenőriz. A környezetet, a helyzetét, a kényelmét 

és a biztonságát. Ha minden rendben, akkor alszik is tovább. Mi ebből maximum 

annyit veszünk észre, hogy a gyermek mocorog, hangokat ad ki, megfordul, olyan 

mintha felébredne. De mi van akkor, ha nem talál mindent rendben a baba? Akkor 

természetesen szól nekünk. Ha fázik, kényelmetlenül fekszik, teli a pelus, éhes, fáj 

valamije, megijedt, akkor a mi segítségünket kéri a helyzet megoldásához. Ha mi 

megetettük, tisztába raktuk vagy megnyugtattuk, akkor pedig folytatja az alvást, 

legalábbis jó esetben. � A probléma tehát nem az, hogy felébred a baba a ciklus 

végén, hiszen ennek fontos szerepe van, hanem az, ha minden ilyen felébredésnél 

meg kell oldanunk valamilyen problémát ahhoz, hogy a pici vissza tudjon aludni. 

Az ugyanis, hogy a gyermek minden ciklus végén hosszan fenn van, netalántán sír, 

nehezen tud visszaaludni, könnyen felborítja, felszabdalja az alvás menetét, 

csökkenti az alvás idejét, és rontja a minőségét.  

 

A nappali alvásoknál az alvásciklus kicsit máshogy néz ki, mint éjjel. Napközben 

előfordul, hogy a baba nem vált át az egyik alvásszakaszból a másikba, hanem 

olyan 20-30 perc magasságában felébred. Ez addig rendben van, amíg a baba 

alvásritmusa éretlen. De nagyjából 5-6 hónapos kortól a legtöbb picinek már csak 
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az egész alvásciklust átölelő, minimum 50-60 perces nappali alvások az igazán 

pihentetőek, amikor a mély alvás és az álmodós szakasz is megjelenik.  

A további fejezetekben még részletesen lesz szó a megemlített alvásproblémákról 

(éjszakai ébredések, rövid nappali alvások, éjszakai rémálmok) és megoldásukról, 

most nézzük azt meg, hogyan történik az alvás szabályozása, mi dönti el, hogy 

aludjunk vagy inkább ébren legyünk.  

 

Az alvás szabályozása 

 

Az alvást két, egymással együttműködő folyamat szabályozza. Az egyik a napi vagy 

cirkadián ritmus, a másik pedig az alvásnyomás. A két rendszer egymást 

kiegészítve, összetett módon működik. 

Beszéljünk először a cirkadián ritmusról. Létezését egy szemléletes kísérlettel 

bizonyították a kutatók. A vizsgálat során önkéntesek vállalták, hogy fél évre 

„kolostorba” vonulnak. Azaz beköltöztek egy olyan lakásba, ahol nem voltak 

ablakok, órák, a résztvevők nem tarthatták a kapcsolatot a külvilággal, nem 

tudták, hogy kinn nappal van-e, vagy éjszaka. A tudósok pedig azt figyelték, hogy 

mikor és mennyit alszanak a lakók. A kísérletben részt vevők nem tudták, hogy 

épp mennyi az idő, hogy mikor „kell” aludni menni, csak a saját érzéseikre 

hagyatkozhattak. Amikor elfáradtak, aludtak, majd ha kipihentnek érezték 

magukat, felkeltek. A kutatók a kísérlet során azt találták, hogy a lakók alvása 

megőrizte a napi ritmust, azaz a nap egyik felében aludtak, a másikban ébren 

voltak. Viszont a lefekvésük ideje egyre későbbre tolódott, azaz mindig kicsit 

tovább voltak ébren, a természetes ritmusuk szerint körülbelül 24 és fél órából 

állt egy napjuk. A kísérletből arra lehetett következtetni, hogy annak ellenére, 

hogy a résztvevők nem kaptak semmilyen külső jelzést, nem kezdtek el össze-

vissza aludni, azaz egy belső ritmus magától is szabályozta az alvás- és ébrenléti 
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időket. Ezt a ritmust a génjeink határozzák meg, és a belső óránk vezérli. Ahhoz 

viszont, hogy ne csússzannak el a napok a kicsit több, mint 24 órás természetes 

ciklus okán, minden nap szükség van arra, hogy a belső órát hozzáigazítsuk a külső 

időhöz. Ebben pedig a kinti fényviszonyok, az étkezések időpontja, a testi aktivitás 

szintje, a társas tevékenységek rendje és a karóránk segít nekünk. Más szóval a 

rendszeresség. Akik szigorú napirend szerint élnek, azaz mindig ugyanakkor 

kelnek, esznek, dolgoznak, mozognak és fekszenek, azoknak a belső órájuk is 

pontosan jár. Nincs szükségük a déli harangszóra ahhoz, hogy tudják, eljött az 

ebédidő. A napi ritmusuk pontosan szól nekik. A lefekvésük időpontjában is 

egyértelműen álmosnak érzik magukat, anélkül is tudják, hogy itt a lefekvés ideje, 

hogy az órájukra néznének. Reggelente pedig szinte percre pontosan ébrednek, 

nincs szükségük ébresztőórára. 

A fényviszonyok alakulásáról a tobozmirigy által termelt melatonin nevű hormon 

közvetít a testünknek. A hormon termelődése az éjszaka közeledtével fokozódik, 

éjjel van a legtöbb belőle a vérben, és azt üzeni a szervezetnek, hogy eljött az ideje 

az alvásnak. Hajnalra a vérszint csökken, ezzel reggelre megszűnik az álmosság. Az 

esti órákban a különböző kütyük előtt töltött idő a képernyők fénykibocsájtása 

miatt rontja a melatonin termelődését, későbbre tolva az elalvási időt. 

 

A biológiai óra könnyen összezavarható. Klasszikus példa az időzónákon keresztüli 

utazás vagy a tavaszi, őszi óraátállítás. Ilyenkor több napba, akár egy hétbe is 

beletelik, mire a napi ritmus alkalmazkodik a megváltozott külső időhöz. De 

hasonló problémákat okoz a váltott műszak, a hosszú ügyeleti munka vagy a 

hétvégi, hajnalig tartó ébrenlétek is.  

Azt, hogy ki melyik napszakban a legaktívabb, mikor kezdődik neki az éjszaka, vagy 

mikor érkezik el a reggel, szintén a biológiai óránk határozza meg. Az emberek egy 

része pacsirta típusú, azaz kora reggel már tettre kész, reggel 6-kor már a köröket 
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rója a futópályán, vagy a hosszokat ússza az uszodában. 7-kor már aktívan 

dolgozik, de este 6 felé már kezdődik neki az este, 8-9 között pedig nyugovóra tér. 

Neki nem való a délutános vagy az éjszakai műszak, viszont reggel 6-ra könnyedén 

beér a munkahelyére.  

A másik típus az éjszakai bagoly. Számára a reggel délelőtt 10-kor kezdődik, 

legszívesebben csak délben kezdene bele a munkába, de este 8-kor még lelkesen 

végez nagy szellemi tevékenységet igénylő feladatokat. Aztán este ő is lefekszik 

aludni, olyan éjjel 1 óra magasságában. ☺ Az emberek többsége képes mindkét 

napi ritmushoz alkalmazkodni. Ha kell, akkor korán kelő pacsirta módjára élni, ha 

pedig úgy kívánjak a körülmények, akkor éjjeli bagollyá válni. Az emberek kisebb 

része viszont keservesen alkalmazkodik a bioritmusától eltérő elvárásokhoz, ők 

jobban járnak, ha inkább a körülményeken próbálnak változtatni (a pacsirta olyan 

munkát keres, ahol nem kell este/éjjel dolgozni, a bagoly pedig jobban teszi, ha 

állandó délutános műszakot vállal, vagy kötetlen munkaidőben tevékenykedik).  

 

A cirkadián ritmus mellett a másik szabályzó mechanizmus, amely befolyásolja, 

hogy mikor alszunk, az alvásnyomás. Ez a rendszer azt figyeli, hogy mennyi ideje 

vagyunk ébren. Ha már elég sokat, akkor álmosságot okoz, és a belső óránktól 

függetlenül, a nap bármelyik szakában el tud altatni minket. Ahogy pedig egyre 

régebben alszunk, az alvásnyomás meredeken csökken. Pont úgy működik, mint 

az étvágy: minél régebben ettünk, annál éhesebbek vagyunk, ha pedig jóllaktunk, 

egy ideig nem akarunk újra enni. 

Ez a két rendszer egymással párhuzamosan szabályozza, hogy mikor érezzük 

fáradtnak magunkat és mikor kipihentnek. Álmosak akkor leszünk, ha vagy a 

biológiai óránk jelzi a lefekvés idejét, vagy az alvásnyomás szól, hogy már régóta 
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fenn vagyunk. Kipihentek és éberek pedig akkor leszünk, ha a bioritmusunk szerint 

épp ébrenléti idő van, és eleget is aludtunk.  

Azaz a két rendszer erősíti egymás hatását, de csak akkor, ha szinkronban 

működnek: ha este a biológiai óránk jelzi a lefekvés idejét, és emellett az aktívan 

töltött nap alatt el is fáradtunk, akkor mindkét szabályzó mechanizmus az alvás 

felé tol minket. Ha viszont az előző éjszakát ébren töltöttük, és utána a fél napot 

átaludtuk, a biológiai óránk jelez ugyan a megszokott időben, de az alvásnyomás 

nem lesz elég erős, hiszen a délután 1 órai kelés miatt még nem vagyunk elég 

ideje ébren. Így nehezített lesz az elalvás. Ha pedig egy, a megszokottnál későbbi 

esti lefekvés után reggel a szokott időnél tovább szeretnénk aludni, az 

alvásnyomás ugyan mellettünk van, de a biológiai óránk ellenünk dolgozik, és ha 

kellően erős, akkor annak ellenére ébreszt a megszokott, kora reggeli időpontban, 

hogy még nem aludtunk eleget. A két szabályzó mechanizmus összehangolása 

leginkább az eltolódott napirendek, a hajnali ébredések és a hosszú éjszakai 

ébrenlétek megoldásában segít, ezekről a következő fejezetekben írok 

részletesen.  

 

A nappali alvásoknál a cirkadián ritmus kevésbé játszik szerepet, az alvásnyomás 

az elsődleges szabályzó tényező. Ez az oka annak, hogy a nappali alvásoknál 

nagyon fontos a pontos időzítés. Ha ugyanis túl rövid az ébrenléti idő, az 

alvásnyomás túl alacsony lesz, nem lesz elég erős az elalváshoz, vagy túl hamar 

felébreszti az elalvásból a gyermeket. Ha viszont túl hosszan van fenn a baba, 

akkor könnyen átfordulhat a rendszer a holtponton, amikor is a kialvatlanság, mint 

stressz faktor miatt termelődött stressz hormonok átveszik az irányítást, és ébren 

tartják a babát. Ráadásul az alvásnyomás meredeken csökkenni kezd abban a 

pillanatban, ahogy elalszunk. Ennek az a következménye, hogy már egy rövid, akár 
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csak öt percig tartó, kocsiban hazafelé történő vagy cicin elalvás is meghiúsíthatja 

a következő nappali szundit, mert a pici nem lesz elég álmos addigra. Ugyanez az 

oka annak, hogy a nappali alvásoknál sokkal nehezebb a gyerkőc visszaaltatása, 

mint az éjjeli órákban, amikor a cirkadián ritmus is támogatja az alvást.  

 

Alvásigény, alvásmennyiség, alvás- és ébrenléti idők 

 

Bár a babák alvásciklusa és alvásszabályozása alapjaiban hasonló a felnőttek 

alvásához, a picik mégis teljesen más ritmusban alszanak, mint mi. Ezt minden 

szülő pontosan megtapasztalta, aki kelt már fel az éjszaka óránként felébredő 

babájához, és próbált 20 perceket aludni napközben.  

A babák alvása polifázisos, azaz több, kisebb-nagyobb szakaszból áll. Ennek két 

egyszerű, anatómiai és élettani oka van. Az egyik az, hogy a babák gyomra pici, az 

anyatej vagy az annak az összetételét utánzó tápszer pedig könnyen emészthető. 

Így teljesen logikus, hogy ha a baba pocijába egyszerre kevés étel fér, és azt is 

gyorsan megemészti, akkor gyakran megéhezik. És az éhes baba természetesen 

felébred.  

A másik ok pedig az, hogy a babák gyorsan elfáradnak, így gyakran van szükségük 

újabb adag alvásra. Egy 2 hónapos baba nagyjából 1-1,5 órát bír ébren lenni, utána 

újra aludnia kell. Ebből következik, hogy a kisbabák élete úgy indul, hogy sokat 

alszanak, gyakran felébrednek, akkor esznek, majd hamarosan vagy már evés 

közben újra álomba szenderülnek.  

Majd telnek a hónapok, és jönnek a változások. Három tendencia figyelhető meg, 

ahogy nő a baba: 

• az igényelt alvásmennyiség fokozatosan csökken, 

• két evés közti idő nő, 

• és nő az ébren töltött idő is két alvás között. 
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Ez pedig egészen addig folytatódik, amíg beáll a nagyobb gyermekekre és a 

felnőttekre jellemző egyszeri, evés nélküli éjszakai alvás - alvás nélküli nappali 

fennlét ciklus körülbelül 4-6 éves korban. 

 

Tehát a baba alvásritmusa folyton változik. De ez nem azt jelenti, hogy az első pár 

évben ne lehetne pontosan követni a tendenciák alakulását: hogy hogyan változik 

az éjszakai evések száma, a nappali ébrenlétek hossza, a nappali és az éjszakai 

alvások ideje. A változás üteme egyéni ugyan, de az iránya minden egészségesen 

fejlődő babánál ugyanolyan. Azaz minden babának kevesebb az alvásigénye 2 

évesen, mint 2 hónaposan. Hogy mennyivel, az teljesen személyre szabott.  

 

Az alábbi összefoglaló (innen le is töltheted: www.anyagyere.hu/infografikak/ ) 

részletesen mutatja, hogy mennyi a különböző életkorú babák alvásigénye, 

mennyit alszanak éjjel és nappal, hány órát tudnak ébren maradni két alvás között, 

hányszor esznek egy nap, illetve milyen a napirendjük. Ezek a számok ajánlások. 

Nem minden baba alszik pont ennyit és pont így. Valakinek kevesebb is elég, más 

baba többet igényel. Akkor kell elgondolkoznod, ha a te gyermeked 

alvásmennyisége, mintázata nagyon eltér az ajánlottól. Ha 10-13 óra az ajánlott 

alvásidő, akkor a 9 óra talán még belefér. De a 7 óra már nem. Ha az ajánlott 

ébrenléti idő 3 óra, akkor a 2 és a 4 is oké. De a 6-8 óra már sok.  
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Hogyan változik a babák alvása az első pár évben? 

Az újszülöttek az első hetekben, hónapokban még nagyon hektikusan, mindenféle 

rendszer nélkül alszanak. Számukra a nap 24 egyforma órából áll, és nem számít, 

hogy mennyi az idő, ha éhesek, akkor esznek, ha álmosak, akkor pedig alszanak. 

Ez az alvásminta az anyaméhben töltött idő következménye. A méhben mindig 

sötétség volt, a fényviszonyok nem függtek attól, hogy nappal volt-e, vagy éjszaka. 

A baba csupán csak a mama mozgásából, szívverésének gyorsaságából és az 

átszűrődő külső zajokból tudott következtetni a napszakok változására. De 

igazából erre sem volt szüksége, hiszen a táplálék a nap 24 órájában rendelkezésre 

állt számára a köldökzsinóron keresztül. Így, amikor a pici megszületik, még 

szüksége van egy kis időre, hogy felvegye a külvilág ritmusát, és alkalmazkodjon a 

kinti körülményekhez, azaz az időszakos evéshez és ahhoz, hogy a nappal az 

ébrenlét, az éjszaka pedig az alvás ideje.  

Ahogy telnek a hónapok, szépen kifejlődik a pici cirkadián ritmusa, érik az 

alvásciklusa, egyre többet bír ki két evés között. Nő az éjszakai alvás hossza, és nő 

a nappali ébrenlétek ideje. Ezáltal a nappali alvások száma fokozatosan csökken, 

hosszuk jobban kiszámíthatóvá válik, ezzel párhuzamosan az éjszakai alváshossz 

is nő, és rövidülnek, ritkulnak az éjszakai ébredések. Az első 6 hónap során kialakul 

egyfajta rendszer a babák alvásában. 

A további hónapokban a napirend állandósul, a picik fokozatosan elhagyják a 

nappali alvásokat és az éjszakai evéseket, így képesek lesznek átaludni az éjszakát. 

Folyamatosan nő az alvásciklusok hossza (5-6 éves korban már 90 perc körüli), és 

csökken a REM fázis aránya. Majd 4-6 éves korra kialakul a felnőttkorra jellemző, 

egyfázisos alvás, amikor már nincs szükség a délutáni alvásra.  
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És ezzel el is érkeztünk a tudományos rész végére, a következő fejezetben az első 

6 hónap alvásáról, a kisbabák alvási nehézségeiről, és ezek gyakorlati 

megoldásairól lesz szó. 
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„Minden szülő tudja, hogy az éhség, a szomjúság és az alvás biológiai szükséglet, 

azt azonban már kevesebben, hogy a testi kapcsolat is az.” 

Ranschburg Jenő 

 

Mikor a kis csöppség megszületik, a csecsemős nővér, a védőnő és a 

gyermekorvos általában elmagyarázza, megmutatja az etetés, a tisztába tevés, az 

öltöztetés és a köldökcsonk ápolásának mibenlétét. Felhívják a figyelmedet, mikor 

kell orvoshoz fordulni, melyik fürdető az ideális, és hogy kell adagolni a K-vitamint. 

A baba alvásáról a legritkább esetben esik szó. Nem kapsz arról információt, 

hogyan alakítsad ki a baba egészséges alvási szokásait, honnan fogod tudni, hogy 

a baba álmos, mennyi alvásra van szüksége, meddig eszik majd a pici éjjel, mennyit 

kell aludnia napközben, és hogy hogyan altasd el a gyerkőcöt. Maximum a 

biztonságos alvási környezet kialakításához kapsz egy-két tanácsot, javaslatot. 

Ez a fejezet pótolja ezt a hiányosságot. Itt mindent megtalálsz arról, hogy hogyan 

tudod megalapozni a baba egészséges alvási szokásait, kialakítani a napi rutint, a 

napok ritmusát úgy, hogy minél több alvást biztosíts a babának, ami 

elengedhetetlen a megfelelő fejlődéséhez.  

Lássuk, hogyan alszanak a babák az első 6 hónapban, és mit tudsz tenni a békés 

éjszakákért és a vidám nappalokért. 

 

A babák alvása az első 6 hónapban 

    

Az első 6 hónapban a babák alvásigénye rendkívül széles határok között mozog. 

Vannak picik, akik igazából csak enni kelnek fel, aztán gyorsan vissza is alszanak. 

Más babák aktívabbak, gyakrabban ébrednek éjjel, és nappal is csak rövideket 

szundiznak.  
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0-3 hónapos kor 

Alvásigény: Az első hónapokban a babák átlagosan 14-18 órát alszanak egy nap, 

az újszülöttek kb. 15-18 órát is alvással töltenek, ez az idő 3 hónapos korra 14-16 

órára csökken. 

Éjszakai alvások: Az éjszakai alvás 9-11 óra hosszú, és a baba 3-4x is felébredhet 

enni közben.  

Nappali alvások: A nappali alvásokra nehéz bármilyen rendszert is ráhúzni. Ebben 

az időszakban egy a biztos: hogy minden mindig változik. Hol 2-3 órát is alszik 

nappal egyhuzamban a pici, hol pedig beéri 10-45 perces szundikkal is. Vannak 

babák, akik 3-4x alszanak egy nap, más babák viszont óránként elalszanak, de csak 

rövidebb időszakokra. És az is könnyen előfordul, hogy az egyik nap ilyen, a másik 

nap meg olyan. Egy biztos, hogy a baba nem tud órákat ébren maradni elfáradás 

nélkül, újszülött korban maximum 1 órás ébrenlétek az ideálisak, 3 hónapos korra 

ez 1,5 órára nő.  

Az alvás jellemzői: Az első hónapokban a baba alvása egy jelentős részét az aktív 

fázisban (későbbi REM vagy más néven álmodós szakasz) tölti. Mit is jelent ez? Azt 

jelenti, hogy sokkal „aktívabban” alszik, mint a nagyobb gyermekek, folyton izeg-

mozog, „beszél” vagy sír álmában, és ebben a szakaszban könnyebben felébred a 

hangos zajokra vagy mozgatásra. Egyébként az első 1-3 hónapban a babák 

leginkább az éhség vagy egyéb kellemetlenség (teli pelus, nem megfelelő 

körülmények) miatt kelnek fel, és amint elfáradnak (45-60 perc), már alszanak is 

vissza. A picik gyomra is pici, az anyatej vagy a tápszer pedig könnyen emészthető. 

Ebből természetesen következik, hogy a babák gyakran esznek, az első időszakban 

az anyatejes babák kb. 2 óránként éheznek meg, a tápszereseknél ez inkább 3 órás 

intervallumokat jelent. És ez nem csak nappalra, hanem éjszakára is igaz. Azaz hiú 

ábránd, hogy a pár hónapos baba végig aludja az éjszakát. Persze, kivételek mindig 
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vannak, de egy átlagos babától semmiképp sem várható el, hogy ebben az 

életkorban 9-11 órát aludjon egyhuzamban. Ezen időszak végére annyi változik, 

hogy az éjszaka első felét általában átalussza, majd utána sűrűbben ébred enni.  

A baba cirkadián ritmusa még fejletlen ebben a korban, az alvásokat nagyrészt az 

alvásnyomás szabályozza. Azaz a baba a napszaktól, és a kinti fényviszonyoktól 

függetlenül alszik el, és kel fel, a legfontosabb szabályzó tényező az, hogy mióta 

van fenn, és mikor evett utoljára. Ebből következik, hogy a baba nem tudja 

megkülönböztetni a nappalt az éjszakától, így gyakori az, hogy éjjel/nappal 

ugyanolyan gyakorisággal ébred, és éjjel is vannak éber időszakai.  

Tipikus napirend: még nincs/baba diktálta 

A példa kedvéért leírom Neked a kisebbik fiam egy-egy napját, hogy nagyjából 

lásd, mire számíthatsz ebben az időszakban.  

1 hónapo1 hónapo1 hónapo1 hónaposan: san: san: san:     

5:50 ébredés 

6:45-8:20 alvás (95 perc) 

8:40-10:50 alvás (130 perc)  

12:05-12:45 alvás (40 perc) 

14:05-14:50 alvás (45 perc) 

15:30-16:10 alvás (40 perc) 

17:20-18:10 alvás (50 perc) 

19:25-6:30 éjszakai alvás (ébredések: 23:45, 1:00, 4:00, 5:50) 

Össz alvásidő: 16 óra 50 perc (nappal 6 óra 40 perc, éjjel 10 óra 10 perc) 
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3 hónaposan:3 hónaposan:3 hónaposan:3 hónaposan:    

6:10 ébredés 

7:20-8:05 alvás (45 perc) 

9:10-9:40 alvás (30 perc) 

10:50-12:40 alvás (110 perc) 

14:15-15:00 alvás (45 perc) 

15:35-17:30 alvás (120 perc)  

19:10-5:50 éjszakai alvás (ébredés: 19:40, 0:30, 3:40, 4:10)  

Össz alvásidő: 15 óra 50 perc (nappal 5 óra 50 perc, éjjel 10 óra) 

 

4-6 hónapos kor 

Alvásigény: A napi alvásmennyiség ebben a korban 13-15 óra. Az éjszakai alvás 

hossza kissé nő, azaz most már 10-12 óra, a nappali alvásmennyiség ezzel 

párhuzamosan csökken. 

Éjszakai alvások: Az éjszakai evések még jellemzőek ebben a korban, de a legtöbb 

baba az éjszaka első felét már átalussza, azaz akár 6-8 órát is képes evés nélkül 

kibírni a gyerkőc.  

Nappali alvások: A nappali alvásmennyiség csökken. Ez vagy azért következik be, 

mert a baba már több időt tölt ébren a nap során, vagy mert az ébrenléti idők 

nem változnak, viszont az eddig 2-3 órákat alvó baba gyakran csak 30-45 perces 

nappali szundikat produkál. A nappali alvások kiszámíthatóbbakká válnak, már 

látszik valamiféle rendszer a történetben. A reggeli ébredések is egyre kisebb 

eltérésekkel történnek, így a nappali alvások ideje is lassan beáll. Azaz egy 4 
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hónapos baba már nagy eséllyel egy órán belüli intervallumban ébred reggel, és 

az ébrenléti idők is nagyjából 1-2 órában állandósulnak. A nappali első alvás ideje 

mindig kicsit hamarabb jön el, általában 1 óra ébrenlét után, délután viszont már 

2 órát is bír ébren a baba elfáradás nélkül. Az időszak végére a baba általában 

háromszor vagy négyszer alszik nappal, 3-4 órát összesen.  

Az alvás jellemzői: A cirkadián ritmus kialakulásával párhuzamosan az éjszakai 

alvás egyre hosszabb alvásokból áll, és az éjjeli ébredések során is ritkulnak a 

hosszabb ébrenlétek. Ezzel szemben nappal nő az aktivitási szint, a baba 

kevesebbet alszik és hosszabb ideig van fenn, egyre jobban érdeklődik a 

környezete iránt. Az evések nagy része most már a nappali órákban zajlik, és az 

éjszakai pelus csere igények is csökkennek.  

Az időszak végére csökken az aktív alvások aránya, a baba többször alszik mélyen 

és nyugodtan, főleg az éjszaka első felében. Az alvásciklus érésével párhuzamosan 

megjelennek a mikroébredések, melyek újra gyakoribb éjszakai ébredéseket és 

túl rövid nappali alvásokat okozhatnak.  

Tipikus napirendek: 

4 hónapos napirend (4 nappali alvással):4 hónapos napirend (4 nappali alvással):4 hónapos napirend (4 nappali alvással):4 hónapos napirend (4 nappali alvással):    

Reggeli ébredés: 7:00 

Első alvás: 8:00-8:45 

Második alvás: 10:45-11:30 

Harmadik alvás: 13:30-14:30 

Negyedik alvás: 16:30-17:15 

Esti fektetés: 19:30 
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6 hónapos napirend (3 nappali alvással):6 hónapos napirend (3 nappali alvással):6 hónapos napirend (3 nappali alvással):6 hónapos napirend (3 nappali alvással): 

Reggeli ébredés: 7:00 

Első alvás: 8:30-10:00  

Második alvás: 12:30-14:00  

Harmadik alvás: 16:30-17:00  

Esti fektetés: 20:00 

A két példa napirend a szemléltetést szolgálja, hiszen ennyi idősen ritkán működik 

a nap óra szerint. Inkább az alvások hossza és az ébrenléti idők aránya a lényeg 

benne.  

Teendők a békés éjszakákért és a vidám nappalokért 

Átnéztük, hogy mire számíthatsz a babád alvásával kapcsolatban az első hónapok 

során, most pedig lássuk, hogy mit tudsz tenni azért, hogy mindenki jól aludjon a 

családban ebben a változásokkal teli időszakban. 

Mindaz, amit a baba első 6 hónapjában teszel a jó alvás érdekében, be fog vésődni 

az elkövetkező pár évre. Ha már a kezdetektől megteszel néhány lépést ez 

irányban, akkor ügyesen meg tudod alapozni az elkövetkező pár év egészséges 

alvási szokásait, és biztosítani tudod a babádnak a szükséges alvásmennyiséget és 

minőséget. Persze, nem minden működik majd úgy, ahogy elképzelted, és sok 

esetben – ahogy nő a picúr – változtatásokra is szükség lesz. Ezen változtatási 

lehetőségekről is olvashatsz a következő oldalakon.  
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A 7 lépés alvásprogram 

 

Be kell vallanom Neked, kedves Olvasóm, hogy én világéletemben szerettem a 

rendszereket. Ha megvan a dolgok rendje, menete. Ha lehet pipálni, hogy hol 

tartunk. Így a tanácsadások során is egy saját magam által kidolgozott szisztéma 

szerint javasoltam a lehetséges lépéseket a jobb alvás felé. Most ezt a rendszert 

közkinccsé teszem, hogy Te is e logika szerint haladhass. Elneveztem ezt a 

metódust „7 lépés alvásprogramnak”. 

Először nézzük meg, mik ezek a lépések röviden, majd minden lépést részletesen 

is.  

 

A A A A „7 lépés alvásprogram” „7 lépés alvásprogram” „7 lépés alvásprogram” „7 lépés alvásprogram” lépései:lépései:lépései:lépései:    

    

1. RRRReális elvárásokeális elvárásokeális elvárásokeális elvárások – avagy alvásprobléma vagy életkori sajátosság? 

2. BBBBababarát alvószobaababarát alvószobaababarát alvószobaababarát alvószoba    – avagy hogyan alakítsd ki az ideális és biztonságos 

alvási körülményeket? 

3. AAAAalvásblokkolók felderítésealvásblokkolók felderítésealvásblokkolók felderítésealvásblokkolók felderítése – avagy rejtett betegségek, állapotok és 

fejlődési mérföldkövek, melyek szabotálják a baba alvását. 

4. RRRRutinutinutinutin – avagy hogyan hangold rá a babát az alvásra? 

5. NNNNapirendapirendapirendapirend    – avagy hogyan teremtsd meg a vidám nappalokat, és készülj fel 

a békés éjszakákra? 

6. EEEEtetéstetéstetéstetések meneteek meneteek meneteek menete    – avagy hogyan etesd a babát, hogyan hangold össze az 

éjszakai alvást és az éjjeli etetéseket? 

7. AAAAlvási szokásoklvási szokásoklvási szokásoklvási szokások – avagy hogyan aludjon a baba? 
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A 7 lépés egymásra épül, és minden olyan fontos lépcsőt magába foglal, ami 

lényeges lehet a babák és kisgyermekek alvása szempontjából. 

Mire jó ezMire jó ezMire jó ezMire jó ez    a program? a program? a program? a program?  

Segít egy kicsit rendszerezni és irányt mutatni a sokféle, babaalvással kapcsolatos 

probléma kapcsán. Bármi is legyen a gond, érdemes végigmenni a 7 lépésen. A „7 

lépés alvásprogram” az alapoktól indul, és a baba alvási szokásainak 

megváltoztatásánál ér véget. Miért fontos ez? Mert az alapokat nem lehet 

kihagyni. Ha nem ideálisak a baba alvási körülményei, épp fáj a foga vagy a 

pocakja, nincs elalvás előtti rutinja és napirendje, akkor hiába próbálkozol azzal, 

hogy hosszabban aludjon nappal vagy éjjel csak akkor ébredjen fel, ha éhes. 

Először a probléma hátterét kell felderítened, majd megteremteni a jó babaalvás 

feltételeit. Utána tudsz csak változtatni az alvási szokásokon, elcsúsztatni a 

napirendet vagy átköltöztetni a babát a saját ágyába.  

 

Kezdjünk is bele az egyes lépések részletes elemzésébe. Ebben a fejezetben 

olvashatod azokat az információkat is, amik az első négy év során végig 

érvényesek, például a fogzásról, ami már 6 hónapos kor előtt elkezdődik, és csak 

kisgyermekkorban ér véget. A korspecifikus témák viszont mindig az adott 

fejezetben lesznek kibontva, például az éjszakai vándorlások vagy az utolsó 

nappali alvás elhagyása értelemszerűen a hatodik fejezetben, a kisgyermekek 

alvásánál található.  

Nézzük akkor az első lépést, a reális elvárásokat. 

 

1. LÉPÉS: REÁLIS ELVÁRÁSOK 

    

Anélkül, hogy tudnánk, hogy mennyi a baba alvásigénye, milyen az 

alvásmintázata, hány óránként éhezik meg, el tudja-e altatni magát vagy a 
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segítségünkre van szüksége, mennyit tud ébren maradni elfáradás nélkül, nem 

tudunk segíteni neki jobban aludni. Az előzőekben már sok szó esett arról, hogyan 

alszanak az első hónapokban a babák, mire számíthatunk az éjszakai és a nappali 

alvások tekintetében, így itt csak felsorolásként, emlékeztetőül olvashatod a 

legfontosabb kulcsszavakat: 

• 13-18 óra összes alvásidő, 

• 3-7 nappali alvás, 

• nappali alvások hossza változó: 10 perc-3 óra, 

• tipikus ébrenléti idő: 1-2,5 óra, 

• éjszakai etetések száma: átlagosan 1-4 alkalom, 

• egyhuzamban alvással töltött idő: 2-6 (8) óra. 

 

Amit általában nem várhatsz el egy 0-6 hónapos kor közötti babától: 

• az éjszaka átalvása, 

• önálló elalvás, 

• több órás alvások napközben, 

• 1-2 nappali alvás, hosszú ébrenlétek, 

• óra szerinti, fix napirend. 

 

Természetesen kivételek mindig vannak. Én is ismerek olyan babát, aki 2 hetes 

kora óta átalussza az éjszakát. És olyan csecsemőt is, aki fix napirendet tart 3 

hónaposan. Sok baba képes egyedül is elaludni, és 3x2 órát alszik napközben. De 

a babák nem egyformák, és nem olvasnak szakkönyveket. � Az előbb felsorolt 

példák előfordulnak, de nem igazak minden babára. Irreális elvárás lenne minden 

babától elvárni azt, hogy 5 hónaposan felálljon, csak azért mert mindenki ismer 

egy-egy esetet, amikor ez valakinek sikerült.  
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Az alvásnapló 

 

Itt szeretnék egy kicsit beszélni Neked az alvásnaplóról. Az alvásnapló célja, hogy 

követni tudd a babád napjait, beleértve az alvásokat, az etetéseket, az egyéb 

tevekénységeket, a baba hangulatát, viselkedését.  

Miért fontos ez? 

• Mert a memóriánk véges kapacitású: egyszerűen nem emlékszünk már pár 

nap után, hogy pontosan mikor és mennyit aludt a baba, hogy szerdán 3x 

vagy 4x ébredt, és melyik nap is volt pontosan, mikor olyan jót aludt 

délután. Ráadásul a kialvatlanság tovább rontja az 

emlékezőképességünket. 

• Emellett szelektív is a memóriánk: a kirívó napokat sokkal jobban 

megjegyezzük, mint azokat, amikor semmi különös nem történt. Viszont 

ahhoz, hogy igazán lásd, hogyan is alszik a baba, az extra napoknál sokkal 

fontosabbak a szürke hétköznapok. Ha a pici átlagosan 3x ébred éjjel, akkor 

ez sokkal fontosabb infó, mint az, hogy volt egy olyan nap is a hónapban, 

mikor 6x kelt.  

• Ezek kívül követni is könnyebb, hogyan változik a baba alvása, ha változtatsz 

a pici napirendjén, alvási szokásain. 

Milyen a jó alvásnapló?Milyen a jó alvásnapló?Milyen a jó alvásnapló?Milyen a jó alvásnapló?    

Jól áttekinthető, könnyen követhető és éjjel-nappal kéznél van. Lehet egy kockás 

füzet, egy Excel tábla vagy egy mobil applikáció. Amit a legjobban átlátsz, és a 

legkönnyebb használnod. 
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A legfontosabb alvással kapcsolatos adatok, amiket érdemes benne rögzíteni, a 

következők: 

• ébren és alvással töltött időszakok hossza, 

• mikor kelt fel és mikor aludt el a baba, 

• éjszakai ébredések száma, ideje, 

• nappali, éjszakai etetések, 

• összes alvásmennyiség, 

• az altatás módja, hossza, 

• a baba hangulata, 

• extra események: ébreszteni kellett a picit, autóban aludt, apa altatta stb. 

Milyen következtetéseket tudsz levonni az alvásnapló adataiból? 

• Ki tudod számolni, mennyit alszik pontosan a baba. Sokszor meglepő 

eredmények születnek, ha objektívvé teszed az adatokat. A sok, 10-15 

perces éjszakai ébrenlétet levonva mindjárt 1-1,5 órával kevesebb a valódi 

alvásidő, mintha úgy számolsz, hogy este 7-től reggel 6-ig aludt a baba. 

• Kiderül, hogy mikor alszik a legtöbbet a gyerkőc: hány nappali alvással, 

milyen elrendezésben, mikori esti fektetéssel.  

• Meglátod, hogy van-e összefüggés a nappali alvások és az éjszakai 

ébredések között. 

• Rájössz, hogy milyen ébrenléti időknél a legkönnyebb az altatás vagy 

leghosszabb az alvásidő.  

• Emellett következtetni tudsz a baba valódi alvásigényére is. A pici 

alvásigénye az az alvásmennyiség, amely mellett a legnyugodtabbak az 

éjszakák, legkevésbé problémás az elalvás, legjobb a hangulata a babának. 

Az alvásnapló segít abban, hogy ezt az alvásidőt tudd biztosítani a babának 

a hét minél több napján. (Ha tanácsadásra szeretnél jelentkezni, akkor 
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mindenképp vezess naplót a pici életéről, mert így sokkal személyre 

szabottabb tanácsokat tudok adni Nektek. Ha pedig elakadtál, nem látod, 

hogy milyen következtetéseket tudsz levonni a számokból, az Anya, gyere! 

Klub tagjainak van lehetőségük ingyenes alvásnapló elemzést is igénybe 

venni.) 

 

2. LÉPÉS: A MEGFELELŐ KÖRÜLMÉNYEK 

    

Mielőtt megszületik a baba, minden szülőnek pontos elképzelései vannak arról, 

hogy hogyan fognak aludni. Vagy a külön babaszoba, saját kiságy elrendezés 

szimpatikus vagy az együtt alvást preferálják. Aztán telnek a hetek, és a jól 

kigondolt elképzelés vagy működik, vagy nem.  

Hol aludjon a baba? 

Lássuk mik a lehetőségek, milyen alvási elrendezések léteznek, mik az előnyök és 

a hátrányok: 

Közös ágybanKözös ágybanKözös ágybanKözös ágyban    

Sok családnak remekül beválik, ha az egész család egy ágyon osztozik. Számos 

előnye van az együtt alvásnak: 

• sokkal könnyebb a babáról gondoskodni éjszaka, hiszen nem kell 

minden egyes éjszakai ébredésnél kimászni az ágyból,  

• az együtt alvó babák gyakrabban esznek éjjel, ez segíti a megfelelő 

gyarapodást, és jótékony hatású az édesanyák tejtermelésére, 

• az együtt alvó babákat a kutatások szerint hosszabb ideig szoptatják, 

• a babát megnyugtatja a szülők jelenléte, kevesebbet sírnak éjjel, 
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• az anyukák többet tudnak aludni, hiszen az éjszakai gondoskodáshoz a 

baba kéznél van, akár elég rácsatlakoztatni a cicire, és aludhat is tovább 

a szülő, 

• a tápszerrel táplált babáknál is segítség, ha a pici addig odabújhat az 

egyik szülőhöz, még a másik a tápszert készíti épp.  

Mik a hátrányok? 

• a legfontosabb hátrány, hogy egyes esetekben nehéz a biztonságos együtt 

alvás szabályainak betartása, 

• a túl közeli együttlét miatt zavarhatják egymást az együtt alvók a zavartalan 

pihenésben, 

• a munkába járó apukának, nagyobb gyermeknek nehezebb a pihenés, 

• a babák nehezebben tanulnak meg önállóan elaludni, gyakrabban 

ébrednek fel éjjel, 

• az egész éjszakás cicizés és a böfizés hiánya miatt előfordul, hogy a hasfájós 

lesz a baba, 

• nehezebb a szexuális együttlétek megszervezése, 

• a szülők aggódhatnak, hogy ráfekszenek a babára, vagy leesik az ágyról a 

pici, emiatt nem lesz pihentető az alvásuk. 

Külön szobábanKülön szobábanKülön szobábanKülön szobában    

Az együtt alvás sok problémára megoldás, de vannak szituációk, amikor a külön 

szoba az ideális. Nézzük, mik a saját hálószoba előnyei? 

• a hangok és mocorgások kevésbé zavarják meg egymás álmát, 

• nem kell a baba alvásához igazítani a szülők lefekvési idejét, 



  

55 
 

• a különböző alvási szokások jobban összehangolhatók (apuka a tv előtt 

szeret elaludni, ami zavarja a babát, vagy valaki még olvasna este, de a 

lámpafény felébreszti a picit), 

• könnyebb megvalósítani az együttléteket, 

• a szülőpár másik tagja nyugodtan tud aludni, mikor nem az ő feladata a 

kicsi ellátása. 

Mik a külön szoba hátrányai? 

• fárasztóbb az éjszakai ébredéseknél, etetéseknél a másik szobába 

átmenni, 

• a szülők aggódhatnak amiatt, hogy esetleg nem veszik észre, ha a baba 

sír, 

• az ébredéseknél hosszabb a reakcióidő, emiatt többet sírhatnak és 

nehezebben aludhatnak vissza a babák, ráadásul erre a család többi 

tagja is könnyen felébredhet.  

Az, hogy melyik elrendezés válik be, nagyban függ a gyermek természetétől is. Van 

olyan baba, aki csak teljes csöndben és sötétségben alszik jól, ez nehezen 

összeegyeztethető a szülők hálószobájával. Más babának nagy szüksége van éjjel 

a szoros kontaktusra, csak összebújva érzi jól magát. Vannak anyukák, akik minden 

apró zajra felébrednek, és képtelenek más családtagokkal együtt aludni, más 

szülők pedig azt nem tudják elképzelni, hogy a babájuk több méterrel arrébb, 

külön szobában töltse az éjszakát.  

A lényeg, hogy sem az együtt, sem a külön alvás nem jobb vagy rosszabb. Nem 

attól fog jobban aludni a baba, ha rákényszerítjük a szülőket vagy a gyermeket egy 

mindenki számára kényelmetlen helyzetre. Ráadásul számos alternatívája is 

létezik az együtt és a külön alvásnak. Működik az, hogy a baba a szülők 
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hálószobájában alszik, de a saját ágyában vagy babaöbölben. Az is megoldás, ha 

az anya vagy az apa beköltözik egy ágyra a baba szobájában, így a másik fél a 

hálószobában zavartalanul tud aludni. Sok családban pedig az éjszakai vándorlás 

vált be. A baba az éjszaka első felében a kisagyában alszik, majd az első ébredése 

után vagy hajnalban beköltözik a családi ágyba. Vagy az anyuka és a baba külön 

szobában kezdik az éjszakát, de az első felébredésnél az anyuka átmegy megetetni 

a babát a gyerekszobába, és ott alszik tovább.  

A nappali alvásokA nappali alvásokA nappali alvásokA nappali alvások    helyszínehelyszínehelyszínehelyszíne    

A baba nappali alvásai során is sokféle alvási helyszín vagy szituáció elképzelhető. 

Nem minden baba szeret nappal az ágyában aludni. Mi a helyzet, ha a baba a 

babakocsiban, a hintában, a pihenőszékben vagy a hordozókendőben szeret 

aludni? Ez az első hónapokban még nem probléma, feltéve, ha a biztonsági 

óvintézkedéseket betartjátok. De ahogy érik a baba alvásstruktúrája, egyre 

nagyobb szerepet kap a lassú hullámú alvás, főleg a mélyalvás stádiuma. Aminek 

az eléréséhez a legoptimálisabb körülmények a csend, a sötétség és a 

mozdulatlan fekhely. Ezeket nehéz autókázás vagy babakocsiban alvás során 

biztosítani. Így érdemes minél gyakrabban a megszokott helyszínen, ideális 

körülmények között tervezni a nappali alvásokat, és csak kivételes esetben, egy-

egy alkalommal altatni mozgás közben a babát. Persze, ha a pici csak a 

babakocsiban vagy hordozva tud aludni, akkor még mindig jobb, ha ott alszik, 

mintha sehol, de azért a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagyobb babák már 

igénylik a nyugodtabb körülményeket a nappali alvásoknál. Kivétel lehet az utolsó, 

késő délutáni nappali alvás, amikor általában nehezebb a babákat elaltatni, így 

szóba jöhet a mozgásos rásegítés is, illetve ezen alvás általában amúgy is rövid és 

felületes, úgyhogy az alvás módja kevésbé zavarja meg az alvás szerkezetét.  
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A biztonsA biztonsA biztonsA biztonságos alvási körülményekágos alvási körülményekágos alvási körülményekágos alvási körülmények    

A baba alvóhelyének tervezésekor a legfontosabb szempont a biztonság. A 

biztonságos alvási körülményeket az American Academy of Pediatrics 2016-os 

ajánlása alapján az alábbi keretes írás tartalmazza. Természetesen ez egy ajánlás, 

és bizonyos körülmények felülírhatják egy-egy pontjának alkalmazását, de 

összességében a baba biztonsága érdekében mindenképp érdemes arra 

törekedni, hogy betartsd azokat.  
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Az ideális alvási körülményekAz ideális alvási körülményekAz ideális alvási körülményekAz ideális alvási körülmények    

A másik fontos szempont a kényelem. Ahhoz, hogy a babád jól aludjon, minél 

ideálisabb körülményeket kell biztosítani neki. Az ágya legyen megfelelő méretű, 

kényelmes. Az alvóruhákat is gondosan válogasd meg. A magas pamut tartalmú 

ruhák, kényelmes, nem szűk hálózsákok segítenek kényelmesen aludni a babának. 

A piciket alvás közben úgy érdemes beöltöztetni, hogy egy réteggel több ruha 

legyen rajtuk, mint rajtunk. A túlöltöztetés a bölcsőhalál kockázati tényezője, de 

az sem szerencsés, ha a baba fázik alvás közben. A baba akkor van jól öltöztetve, 

ha a keze meleg vagy hűvös (de nem jéghideg!), ha pedig benyúlsz a nyakához a 

ruhájába, az meleg, de nem izzadt. A takaró az első évben több macerával jár, 

mint amennyit ér, ráadásul a biztonsági ajánlások is ellenzik a használatát. Egy 

meleg rugdalózó vagy hálózsák nagyobb eséllyel marad a babán az alvás során, és 

a fejére is kisebb eséllyel húzza, nem úgy, mint a takarót. Természetesen az 

öltöztetés függ a szoba hőmérsékletétől is, ami általánosságban 20-21 fokos 

legyen. Korababák esetén ez lehet picit magasabb. A nagy melegben sem 

szerencsés, ha a babát közvetlenül éri a légkondicionáló berendezés hideg 

levegője, vagy túl nagy a huzat. Télen a radiátor közelsége, illetve az ablakon 

beáramló hideg levegő okozhat problémát.  

 

Az első hónapokban jó szolgálatot tesz a pólya. A pólyába bugyolált baba 

hasonlóan érzi magát, mint amikor az anyukája pocakjában volt. A pólya 

egyenletes hőmérsékletet biztosít, szorosan, de mégis puhán körülöleli a babát. 

Megakadályozza, hogy alvás közben a Moro-reflex (egy újszülöttkori reflex, mely 

akkor lép működésbe, ha a baba a hátán fekszik és megijed, ilyenkor a pici karjai 

gyors ölelő mozdulatot tesznek) felébressze a csecsemőt, nem takarózik ki a baba 

éjjel, és a pólya hasonló élményt nyújt, mint az anya ölelő karjai. Emiatt a 

pólyázott babák gyakran hosszabban és nyugodtabban alszanak, mint kortársaik. 
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A kutatások megerősítették, hogy a pólyázott babák több időt töltenek az 

alvásciklus pihentető, mély fázisában, kevesebbszer ébrednek fel ebből a 

szakaszból, hosszabb ideig alszanak és 7 hetes kor alatt kevesebbet sírnak, mint a 

nem pólyázott picik.    

A pólyázásnak is megvannak a szabályai, ezek betartásával maximalizálhatod a pici 

kényelmét és biztonságát. A pólyát nem szabad se túl lazán, se túl szorosan 

megkötni. A túl lazán kötött pólyába a baba könnyen belecsavarodhat, ha pedig 

túl szoros, akkor kényelmetlen és akadályozza a mozgást. A legjobb, ha tapasztalt 

szakember segítségét kéred a megfelelő pólya és pólyázási technika 

elsajátításában. A bölcsőhalál megelőzésében fontos, hogy a babák a hátukon 

aludjanak. Ha pólyázod a picit, ez még fontosabb, hisz ha hason vagy oldalt teszed 

le a babát az ágyába, akkor előfordulhat, hogy a baba arca belesüpped a matracba 

és emiatt nehezebben kap levegőt. A pólya csak alvásra való. Ha a baba fenn van, 

engedd, hogy szabadon mozoghasson. A pólyázást be kell fejezni, ha a baba elkezd 

forogni. Helyette a karokat szabadon hagyó hálózsák lehet a folytatás.     

 

A megfelelő sötétség alapvető fontosságú a jó alvás szempontjából. Éjszaka 

mindenképp a minél sötétebb szoba az ideális, érdemes redőnnyel vagy fényzáró 

függönnyel kizárni az összes fényt a helységből. Ez főleg a nyári hónapokban 

kiemelt jelentőségű, amikor a baba esti altatása idején még javában süthet a nap, 

és jó néhány esetben kivédhetjük a hajnali ébredéseket is azzal, ha a baba 

szobájába nem tűz be a fény hajnali fél hattól.  

Arra viszont érdemes figyelni, hogy a babák 2-3 hónapos korukig nem tudják 

megkülönböztetni a nappalt az éjszakától, mert a cirkadián ritmusuk még nem 

alakult ki. Ami a leginkább segít kialakítani ezt a ritmust, az a fényviszonyok 

váltakozása. Azaz az az ideális, ha a baba éjjel minél sötétebb szobában 
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tartózkodik, még az etetések és az éjszakai peluscserék idején is, nappal viszont 

fényben van. A nappali alvásoknál a kezdetekben elég a félhomály is, de a rövidke 

ébrenléti időkben mindenképp nappali fényviszonyokra, napsütésre van szükség. 

Később, ha a baba már tudja, hogy mikor van nappal és mikor éjszaka (nappal nem 

alszik el közvetlenül az etetések után, többet van ébren, éjjel pedig maximum enni 

kel fel, majd alszik tovább) a nappali alvásoknál is lehet sötétebb, ha a baba ettől 

hosszabban alszik. A kellő sötétség ugyanis csökkenti a nézelődés lehetőségét, a 

baba figyelme nem terelődik el könnyedén az alvásról valamilyen érdekes dolog 

felé. Ezért is fontos, hogy a baba fekhelyének környékét nem kell tele aggatni 

mindenféle csörgő-zenélő játékkal, az alváshoz erre egyáltalán nincs szükség. 

Érdemes inkább kialakítani egy játszósarkot a babának pl. a nappaliban vagy a 

szoba másik részén, ahol addig lehet, amíg ébren van. Itt mehet a játék, meg a 

csodamasinák. 

Ha éjjel eteted vagy tisztába teszed babát, akkor azt minél kevesebb fénnyel és 

zajjal tedd. Elég egy kevés éjszakai fény is, a nagyobb világosság könnyen 

megzavarja a babát, és azt fogja gondolni, hogy már reggel van (ne feledd, a baba 

csak a külső fényviszonyokból és a te reakciódból következtet arra, hogy reggel 

van-e vagy sem, hiszen nem ismeri az órát). Innentől pedig igazi kihívás lesz a pici 

visszaaltatása. Arról nem is beszélve, hogy a te visszaalvásodat sem könnyíti meg 

a díszkivilágítás.  

A páratartalomról ritkán esik szó, de ez is számít, ha a baba ideális alvási 

körülményeiről van szó. A túl száraz levegő könnyen kiszáríthatja a baba érzékeny 

légútjait, ezért szükség lehet párásításra is.  

A zajok kiszűrése is fontos eleme a babaszoba kényelmének. Gyakori tévhit, hogy 

a babát meg kell tanítani zajban is aludni. Nem hiszem, hogy erre szükség van, azt 

gondolom, hogy ahogy nekünk, úgy a babának is jár a nyugalom. Mi sem szeretünk 

zajban aludni, bár van az a kialvatlanság, mikor már ágyút is durrogtathatnak 
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mellettünk. Természetesen nem kell lábujjhegyen járni egész nap, de az sem 

ideális, ha a nagyobb gyermek folyamatosan a babszoba ajtaja előtt kiabál, vagy a 

kamionok percenként húznak el a ház előtt, nyitott ablak mellett. Ez könnyen 

megzavarja a baba álmát, nem hagyja a mélyebb alvásszakaszokba lépést, és idő 

előtti ébredésekhez vezethet. Ha egyébként zajos a környék, vagy a családtagok 

és a szomszédok „lecsendesítésére” nincs lehetőség, akkor a fehér zaj generáló 

gép vagy telefonos applikáció használata jelent megoldást. A készüléket a zaj 

forrása és a baba közé kell tenni, természetesen figyelve a hangerőre és a 

biztonságos elhelyezésre. Ha a zaj nem csak az altatás alatt áll fenn, hanem az 

alvás idején is, akkor mehet nyugodtan végig a fehér zaj, nem kell lekapcsolni. A 

monoton hangot sugárzó hang (porszívó, autó) jobb választás, mint pl. a 

bálnahangokat vagy a zivatart imitáló.  

Ha nem akarod egész éjjel járatni, akkor csak a rutin része legyen, és mialatt a 

baba elalszik, már ne menjen. Ha pedig már nincs szükség rá, de a baba 

hozzászokott a hanghoz, akkor úgy tudod elhagyni a használatát, hogy vagy napról 

napra egyre halkabbra veszed, vagy egyre hamarabb kapcsolod ki. 

 

Összefoglalva, a legfontosabb üzenete a második lépésnek az, hogy biztosítsd a 

babának az ideális alváshoz elengedhetetlen állandó, biztonságos, sötét, csendes 

és hűvös környezetet....    Mindegy, hogy ezt külön szobában, közös szobában, vagy 

közös ágyban teszed, a lényeg, hogy mindenki jól aludjon. Ha pedig nem vagy 

elégedett a mostani elosztással, a 7. lépésnél találsz gyakorlati tanácsokat az 

ügyben, hogy hogyan költöztesd ki a babát az ágyadból, szerettesd meg vele a 

kiságyat, vagy hogyan érd el, hogy ezentúl a saját szobájában aludjon.  
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3. LÉPÉS: AZ ALVÁSBLOKKOLÓK 

 

Mik azok az alvásblokkolók? Így neveztem el azokat a betegségeket, állapotokat 

vagy fejlődésbeli ugrásokat, amik átmenetileg megzavarják a baba alvását, extra 

ébredéseket, altatási nehézséget, átmeneti ideig kevesebb alvást és fokozott 

nyugtalanságot okoznak.  

Miért érdemes ezekre egy külön lépést szánni? Mert ezen állapotok egy része 

közismert, sőt, más részük pedig gyakran rejtve marad. De hatásuk semmiképp 

sem elhanyagolható. A fogzást például gyakran túlértékelik az alvásproblémák 

hátterében. Elterjedt nézet, hogy a baba már 4 hónapos korától folyamatosan 

fogzik, ezért nem alszik jól. És mindez évekig is eltart, szünetek nélkül. Persze 

gyakran nem a fogzás a bűnös, az maximum elrontja a baba alvását. Ha pedig 

kibújik a fogacska, az alvásprobléma marad. Hasonló a helyzet a hasfájással, a 

mozgásfejlődéssel, a növekedési ugrásokkal és a szeparációs szorongással is. 

Divatos minden alvásgondot ezekre fogni. Persze nem azt mondom, hogy ezek 

nem okozhatnak nehéz napokat, de az elhúzódó alvásproblémák hátterében 

ennél sokkal bonyolultabb folyamatok állnak, nem a fogzás a fő mumus. Sokkal 

inkább a napirendi gondok, az éjszakai és nappali etetések eltolódása vagy az 

alvási szokások húzódnak meg a háttérben.  

Más alvásblokkolókra kevesebb figyelem jut, pedig előfordul, hogy ezek állnak a 

problémák hátterében. Bizonyos betegségek hatással vannak az alvásra, ilyen 

kórkép a reflux, a különböző ételallergiák és az általuk okozott tünetek és a valódi 

alvászavarok. Lássuk tehát, hogy ezek az alvásblokkolók hogyan okoznak 

alvásproblémákat, és hogyan védheted ki ezeket.  
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A fogzás 

A fogzás, a tejfogak kibújása évekig tartó folyamat. Az, hogy melyik babát 

mennyire visel meg a fogzás, teljesen egyéni. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon 

megszenvedik egy-egy fogacska kibújását, mások kevésbé érzékenyek rá. És az 

egyes babáknál is lehetnek eltérések, lehet, hogy az első fogacska kibújása csak a 

hozzátáplálás során a kanál koccanása kapcsán derül ki, máskor meg már egy 

héttel hamarabb nyűgös a baba és nem alszik jól. Természetesen nem minden 

alvásprobléma kiváltó oka a fogzás, gyakori, hogy az alvásgond és a fogak 

megjelenése csupán csak egy időre esik, és nincs ok okozati összefüggés a két 

dolog között. Ésszerű, hogyha két dolog szinte minden babát érint és gyakran, 

ismétlődően jelentkezik, akkor sok esetben a két jelenség egy időben is fennáll. 

Azaz, a baba alvása gyakran változik, sok minden befolyásolja, így törvényszerű, 

hogy gyakoriak a nehezebb elalvásokkal/kevesebb alvással/több éjszakai 

ébredéssel járó időszakok. A fogak is gyakran bújnak ki és okoznak tüneteket az 

első 2-3 évben. Így, ha a baba épp nehezen alszik és a fog is kibújik, akkor könnyen 

azt gondolhatjuk, hogy az alvás a foga miatt „romlott el”. Aztán, mikor nem 

változik a helyzet az alvás terén, az a következő gondolat, hogy biztos a következő 

foga jön. Aztán ez megy évekig. De az összefüggés a legújabb kutatások szerint 

nem ennyire egyértelmű, tipikus tyúk-tojás dilemma: vajon a jól alvó babák azért 

alszanak jól, mert nem fáj a foguk? Vagy a megfelelően kialakított alvási szokások, 

a hozzáértő anyuka vagy a baba alkalmazkodó képessége miatt egyszerűen csak 

kevésbé zavar be a fogzás? Vagy az egyébként kipihent baba jobban reagál 

ugyanarra a fájdalomra? Vagy a fogzás csak egy indok a nem alvásra, és valójában 

teljesen más van a háttérben, amire senki nem gondol? Ha a fog a bűnös, akkor 

miért olyan gyakori, hogy a fájdalomcsillapítók ellenére sem szűnnek a panaszok? 

Vagy mindez teljesen babafüggő? Ennek kiderítéséhez még további vizsgálatok 
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szükségesek. A lényeg, hogy ne fogj mindent a fogzásra, hanem gondolkodj más 

okokban is. 

Mit kell tudni a fogzásról? Mit kell tudni a fogzásról? Mit kell tudni a fogzásról? Mit kell tudni a fogzásról?     

Az első fogak általában a baba hat hónapos korában bújnak ki, de nagy egyéni 

eltérések lehetnek, a fogzás már három-négy hónapos korban megkezdődhet. 

Különböző tünetek utalnak arra, hogy a picinek jön a foga: 

• fokozott nyáltermelés, 

• a baba mindent megrág, 

• egy-egy hígabb széklet a sok lenyelt nyáltól, 

• kicsípett popsi a hígabb kakitól, illetve kiütések a száj körül a nyáltól, 

• megduzzadt, kifehéredett íny, 

• nappali nyűgösség, 

• nem alvás, gyakori éjszakai ébredések. 

A legújabb kutatási eredmények szerint a 3 legáltalánosabb tünet a fokozott 

nyáltermelés, a nyugtalanság és a fogíny érzékenysége. A többi tünet nem 

egyértelműen a fogzástól van, a babáknak gyakran változik a széklete, az pedig, 

hogy a szájukba vesznek dolgokat, a baba fejlődésének természetes szakasza. A 

kiütések is mindennapos jelenségek sok baba életében, a fogzástól függetlenül is. 

Ha pedig az alvásproblémák nagy részét meg lehetne magyarázni a fogzással, 

akkor itt véget is érne a könyv. ☺ 

Ki kell emelnem, hogy a fogzás nem okoz lázat és egyéb súlyos vagy elhúzódó 

tüneteket (hasmenés, hányás, etetési nehézségek, súlyfejlődési elmaradás stb.). 

Ha a baba betegnek látszik, akkor súlyos hiba a fogzásra fogni a tüneteket. Ebben 

az esetben orvosi kivizsgálás szükséges. 
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Mit tehetszMit tehetszMit tehetszMit tehetsz, hogy enyhíts, hogy enyhíts, hogy enyhíts, hogy enyhíts    a baba fájdalmán?a baba fájdalmán?a baba fájdalmán?a baba fájdalmán?    

A fogzási fájdalom kezeléséről megoszlik a kutatók véleménye. Egyesek azt állítják, 

hogy a fogzás nem igazán okoz fájdalmat, így a csillapítása is teljesen felesleges. 

Vagy ha csillapítjuk is a fájdalmat, a nyugtalanság és az alvásprobléma továbbra is 

megmarad. Más szakemberek viszont javasolják, hogy amíg úgy tűnik, hogy a 

babának fáj az ínye, addig nyugodtan lehet csökkenteni a pici fájdalmát. Ha nem 

tudod eldönteni, hogy a baba nyugtalansága mögött vajon tényleg a fogzás áll-e 

vagy valami más, esetleg betegség lehet a háttérben, akkor fordulj a 

gyermekorvosotokhoz. A megfelelő fájdalomcsillapító megválasztásában is 

érdemes az ő segítségét kérni. A szájon át adható gyógyszereken kívül elérhetőek 

még helyi ecsetelők, melyek átmenetileg csökkentik a fájdalmat és hasznosak 

lehetnek például a baba elalvása kapcsán. Adhatsz a babának erre a célra 

kifejlesztett rágókákat, melyekből van hűthető változat is, ezek is segítenek 

csillapítani a fájdalmat. Egyes anyukák a gyakori szoptatásra esküsznek, másoknál 

a cumi vált be.  

MitMitMitMit    tegyél ategyél ategyél ategyél a    gyakori ébredésekkel, a nehéz altatásokkal?gyakori ébredésekkel, a nehéz altatásokkal?gyakori ébredésekkel, a nehéz altatásokkal?gyakori ébredésekkel, a nehéz altatásokkal? 

Először is gondolj arra, hogy ez egy átmeneti probléma. A fogzás nem tart évekig 

folyamatosan. Ha már hetek teltek el, és nem múlt el sem az alvásprobléma, sem 

a fogacska nem jelent meg, akkor kezdj el gyanakodni, hogy más áll a háttérben. 

A megfelelő fájdalomcsillapításssssal sokat tehetsz az éjszakai ébredések ellen. 

Emellett mind az elalvásnál, mind a visszaalvásnál nagyobb igénye lehet a babának 

egy kis babusgatásra ebben a nehéz időszakban. Próbálj viszont arra törekedni, 

hogy ne alakíts ki olyan új alvási szokásokat a picinél, amiket nem szeretnél bosszú 

távon....    Gondolj arra, hogy az esetek nagy részében a fogzási fájdalom okozta 
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alvásproblémák 1-2 hétig tartanak, próbáld meg átvészelni ezt az időszakot minél 

kevesebb változtatással. 

A csecsemőkori hasfájás (kólika) 

1954-ben Dr. Morris Wessel gyermekgyógyász vezette be a kólika fogalmát: az 

egyébként egészséges és jól táplált csecsemőnél hirtelen jelentkező, sírással, 

nyűgösséggel járó időszakok figyelhetők meg, amelyek minimum 3 órán keresztül 

tartanak, a hét minimum 3 napján, minimum 3 héten át. Ez így persze nagyon 

tudományosan hangzik, nézzük is meg, hogy mik a fő tünetek és mit tehetsz, hogy 

megelőzd vagy csökkentsd a baba panaszait. A baba sírása általában hirtelen 

kezdődik, folyamatos és akár órákig is eltart. Gyakran evés után kezd el sírni a pici. 

A gyermek arca kipirosodik, a pocija elődomborodik, a lábacskáival kalimpál. A 

hasfájás általában a késő délutáni, kora esti órákban kezdődik, és gyakran 

elhúzódik az esti lefektetésig. Tipikusan 2-3 hetes korban indulnak a panaszok és 

3-4 hónapos korig tartanak. Minden negyedik-ötödik babát érinti a csecsemőkori 

hasfájás, ráadásul azoknál a babáknál még gyakoribb, akiknek a szüleik is 

hasfájósok voltak. Sajnos a pontos okát még nem ismerjük a csecsemőkori 

hasfájásnak. Olyannyira rejtélyes a dolog, hogy sok szakember megkérdőjelezi a 

létezését, a tüneteket az esti túlpörgéssel magyarázzák, vagy a baba stresszes 

helyzetekkel való megküzdési stratégiájának tulajdonítják. Ha maradunk annál, 

hogy tényleg a pocak a probléma, akkor a lehetséges okok, amik a hátterében 

megbújhatnak: 

• túletetés: vannak babák, akik érzékenyek arra, ha túl gyorsan vagy túl 

sokat esznek, sok levegőt nyelnek, hosszabb ideig igénylik a böfizést - 

mindentől könnyen megfájdul a pocijuk,  
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• ételallergia: ha a baba allergiás a tápszerre, vagy anyatejes babáknál az 

anyatejbe kerülő bizonyos allergénekre (tej, tojás, szója), akkor evés 

után szintén jelentkezhet hasfájás, hasmenés, haspuffadás, bukás, 

• az anyatejbe kerülő egyéb anyagok: kávé, gyógyszerek, puffasztó ételek 

(hagyma, bab, káposzta, brokkoli), csípős ételek is okozhatják a 

problémát (a legújabb kutatások ezt az elméletet nem támasztják alá), 

• egyéb okok (betegségek, korai hozzátáplálás, egyéni érzékenység). 

Hogyan előzhetedHogyan előzhetedHogyan előzhetedHogyan előzheted    meg a baba hasfájását?meg a baba hasfájását?meg a baba hasfájását?meg a baba hasfájását?    

Vigyázz arra, hogy a pici ne egyen egyszerre túl sokat. Főleg tápszeres babáknál 

fordul elő, hogy mohón megisszák a cumisüveg tartalmát, majd megfájdul a 

pocijuk a túl sok folyadéktól. Inkább gyakrabban, kevesebbet adj a babának, ha 

kell, akkor etetés közben is böfiztesd. Anyatejes babáknál tartózkodj a problémás 

ételektől, a kávétól, allergia gyanúja esetén a tejtől, tojástól, szójától. 

Mit tehetsz,Mit tehetsz,Mit tehetsz,Mit tehetsz,    ha fáj a baba pocija?ha fáj a baba pocija?ha fáj a baba pocija?ha fáj a baba pocija?    

Ha a baba tápszeres, akkor érdemes kipróbálni más márkát is, vagy hypoallergén 

fajtára váltani. Fektesd a babát hassal lefelé az alkarodra, ez gyakran 

megnyugtatja a picit. Vannak babák, akinél a hordozás vagy a ringatás válik be, 

más babáknál  a mozgatás csak ront a helyzeten, náluk inkább a pólyázás segíthet. 

A poci óvatos simogatása, a lábacskák mozgatása is megér egy próbát.  

Ha úgy érzed, nem bírod tovább hallgatni a pici sírását, inkább bízd másra a babát, 

te pedig vegyél egy forró fürdőt vagy sétálj egyet. Ha ideges vagy feszült vagy, 

még kevésbé fog menni a baba megnyugtatása.  

Emellett vannak gyógyszerek, amik hasznosak lehetnek a hasfájás ellen, de ezeket 

csak a gyermekorvos tanácsára vesd be. Óvatosan bánj a nagyon népszerű 
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babateákkal, gyógynövényes cseppekkel, mert ezek hatása nem bizonyított, akár 

ronthatják ia a panaszokat. A hirtelen jelentkező, keserves sírás, nyűgösség, 

puffadt has sok betegség tünete is lehet. Ha ilyet tapasztalsz, mindenképp mutasd 

meg a babát a gyermekorvosnak. Ha a vizsgálatok semmi komoly bajt nem 

találnak, és a hasfájós panaszok rendszeresen visszatérnek, akkor nagy 

valószínűséggel a kólika áll a tünetek mögött. Ebben az esetben próbáld kivédeni 

a kiváltó okokat, és gondolj arra, hogy szerencsére 1-2 hónap alatt  elmúlik ez a 

nehéz időszak. ☺ 

A mozgásfejlődés 

    

A babáknál nagyobb arányú az álmodós alvásszakasz, mint a felnőtteknél. 

Ráadásul, míg nálunk ilyenkor a test mozdulatlan, és csak a szemünk mozog (meg 

persze levegőt veszünk), addig a babák gyakran el is játsszák az álmaikat. Azaz 

mozognak, sírnak, "beszélnek", "esznek" álmukban. Tehát a napközben 

elsajátított új mozgásformákat is lelkesen gyakorolják álmukban. Főleg a nappali 

alvásoknál és az éjszaka második felében, amikor gyakoribb az aktív, álmodós 

szakasz. Amíg csak álmukban gyakorolnak, addig nincs gond, maximum 

megtéveszt minket a pici, mert azt gondoljuk, hogy fenn van. Akkor lesz 

alvásprobléma ebből, ha a baba felébred a mutatvány közben - beüti magát, 

beszorul, vagy nem tud visszafordulni, visszafeküdni. Erre persze felébred, így szól 

nekünk, hogy segítsünk neki.  

Az első gondok általában a forgással kezdődnek. Ha a baba hasra fordul alvás 

közben és kényelmetlenül érzi magát, beszorul a keze a teste alá és még nem tud 

visszafordulni, riasztani fog minket. Akár óránként. Ilyenkor nem tudsz mást tenni, 

mint visszafordítani a hátára. A hason alvás egyébként sem ajánlott addig, amíg a 

pici nem tud könnyedén oda-vissza fordulni magától is. Mit tehetsz mégis, hogy 

minél hamarabb túl legyetek ezen a nehéz időszakon? 
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Napközben érdemes gyakorolni a fordulásokat és gyakran tenni hasra a babát. 

Szerencsére a legtöbb baba 1-2 hét alatt megtanul visszafordulni álmában, így az 

emiatti riasztások megszűnnek.  

Amire vigyázni kell: a szakemberek nem javasolják az elfordulást megakadályozó 

párnák, ékek használatát, a baba kitámasztását takarókkal, mert azokat a baba a 

fejére húzhatja, beszorulhat alájuk, a nyaka köré tekerheti. Emellett arra is 

felhívják a figyelmet, hogyha pólyázod a babát, akkor amint a legkisebb jelét is 

látod annak, hogy fordulni próbál a pici, hagyd abba a pólya használatát.  

 

Növekedési ugrások 

    

A babák súly- és hosszfejlődése nem egyenletes. Az elején gyorsabban nőnek, 

majd ez a gyarapodás lelassul. Emellett mindig vannak 1, maximum 2 hétig tartó 

szakaszok a pici életében, amikor a baba hirtelen többet szeretne enni, 

gyakrabban kéri a cicit, hamarabb reklamál a tápszerért, vagy újra gyakrabban 

ébred fel enni éjjelente. Ezek a növekedési ugrások. Emellett gyakran nyűgösséget 

és hosszabb nappali alvásokat is tapasztalhatsz. Ilyenkor egyszerűen hirtelen 

megnő a baba étvágya. Mi pedig alkalmazkodunk, gyakrabban etetjük, több 

tápszert keverünk be. Azzal, hogy a baba gyakrabban van cicin, vagy jobban kiüríti 

a melleket, jelzi a tejtermelést szabályzó rendszernek, hogy többre van szüksége. 

Így a mellek 1-2 nap alatt elkezdenek többet termelni, ezzel beállítva az újabb 

egyensúlyt a kereslet és a kínálat között. Ahogy pedig több lesz a tej, a baba 

egyszerre többet fog megenni, már nem fog olyan gyakran megéhezni, és 

helyreáll a régi etetési gyakoriság. Tehát ebben az esetben a legjobb megoldás, 

ha követed a baba igényeit és gyakrabban/nagyobb adaggal eteted. De mit tegyél 

az éjszakai ébredésekkel? Ha a baba napközben is nagyobb étvágyú lett és ezzel 

egy időben éjjel is egy-egy extra etetést kér, akkor etesd meg nyugodtan. Ha éjjel 
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azt tapasztalod, hogy mohón, sokat eszik, nem alszik el rögtön a cicin vagy a 

cumisüvegen, akkor nagy eséllyel tényleg a megnövekedett szükséglet áll a baba 

gyakoribb ébredései hátterében. Ha viszont azt látod, hogy az extra riasztásai 

kapcsán csak kortyolgat, vagy a nappali evések száma, hossza csökken, akkor 

inkább az állhat a háttérben, hogy a babánál eltolódott az etetések túlsúlya az 

éjszaka irányába. Ennek a megoldásáról a 6. lépésnél olvashatsz.    

Az összefoglalóban a tipikus növekedési ugrások idejét találod: 
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Betegségek, melyek szabotálják a baba alvását    

 

Számos betegség, krónikus állapot hatással van a baba alvására. Ebben a részben 

csak a leggyakoribb állapotokról teszek említést, és nem lesz szó a kezelési 

lehetőségekről sem. Csupán csak a figyelmedet szeretném felhívni, hogy gondolj 

a felsorolt kórképekre is, ha a babának nem csak az alvás megy nehezen, hanem 

egyéb tünetei is vannak.  

 

RefluxRefluxRefluxReflux    

A reflux szó jelentése visszafolyás, vagyis a gyomortartalom visszajut a 

nyelőcsőbe, a szájba vagy a külvilágba. Szinte minden baba szokott bukni, azaz 

etetés után visszajön az anyatej vagy a tápszer kis része. Ez teljesen normális 

jelenség. Viszont néhány babánál a bukások gyakoribbak, nagyobb mennyiségűek, 

emellett a baba evés alatt vagy után nyugtalan, feszíti magát, nehezen alszik el és 

gyakran felébred éjjel a legváratlanabb pillanatokban. A súlyfejlődés is stagnálhat. 

Ilyen esetekben gyakran reflux betegség áll a háttérben, orvosi kivizsgálás 

szükséges. Amíg a baba betegségét nem kezelik megfelelően, az éjszakai 

ébredések, az elalvási nehézségek és a nappali nyugtalanság nehezen 

orvosolható. 

 

ÉtelallergiákÉtelallergiákÉtelallergiákÉtelallergiák    

A babák leggyakrabban a tehéntej-, a szója- vagy a tojásfehérjére allergiások. 

Emellett említést érdemel a lisztérzékenység is, mint élelmiszer kiváltotta kórkép, 

bár az nem allergiás eredetű. A tünetek általában emésztőszerviek (hasfájás, 

puffadás, hasmenés, hasgörcsök, székrekedés) vagy bőrkiütések (ekcéma, 

bőrgyulladás, csalánkiütés) formájában jelentkeznek. Az összes tünet, panasz 

okozhat éjszakai ébredést: a feszülő, fájó pocak, a híg széklet okozta irritáció vagy 
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a viszkető kiütések. A diéta és az egyéb kezelések általában enyhítik, megszüntetik 

a tüneteket, így az alvásprobléma is javul.  

 

Alvási Alvási Alvási Alvási apnoeapnoeapnoeapnoe 

Valódi alvászavar. Lényege, hogy a baba alvás közben nem kap rendesen levegőt 

a beszűkült légutak miatt. Ez töredezetté teszi az alvásszerkezetét, gyakori 

ébredéseket, és hosszútávon egészségkárosodást okoz. A legfontosabb tünete a 

hangos horkolás alvás közben, a légzéskimaradások és az erőlködés levegővétel 

közben. A betegség gyanúja esetén mindenképp szakorvosi vizsgálat szükséges. 

 

Összefoglalva a harmadik lépést, az alvásblokkolók kiszűrését, a legfontosabb 

üzenete ennek a pontnak, hogy gondold át, lehet-e valamilyen rejtett betegség a 

problémák hátterében. Ha bizonytalan vagy, keresd fel a gyermekorvosotokat. Ha 

pedig átmeneti, fejlődési mérföldkő áll a háttérben, akkor próbáld meg átvészelni 

azt a pár napot, 1-2 hetet, és ne vezess be olyan drasztikus változtatásokat a kicsi 

alvásában, amiket nem szeretnél hosszú távon. Ha pedig épp változtatni szeretnél 

a baba napirendjén, etetésének menetén vagy az alvási szokásokon, akkor 

érdemes megvárnod, míg letelik ez a pár hét.  

 

4. LÉPÉS: A RUTIN 

 

Elérkeztünk a „7 lépés alvásprogram” negyedik pontjához. Eddig igazából az 

előkészületek folytak. Átgondoltuk, hogy mik a reális elvárások a baba alvásával 

kapcsolatban, biztosítottuk a babának a biztonságos és kényelmes alvás 

feltételeit, illetve kinyomoztuk, hogy nincs-e az alvásprobléma hátterében 

valamilyen kezelendő betegség vagy fejlődési mérföldkő. Ha ezzel megvagyunk, 

akkor jöhet végre a lényeg. ☺ Nézzük, mire jó a rutin! 



  

77 
 

A babák egy nagy, ismeretlen, és sokszor félelmetes világba születnek. Ráadásul 

az időt és a teret is másképp érzékelik. Nem tudják, mire számíthatnak a jövőben, 

nem ismerik az órát. Nem csoda, hogy ragaszkodnak a szokásaikhoz. Hiszen a 

megszokott, ismerős, egymás után következő események sora az, ami kereted ad 

az életüknek. Meg persze a család, ahol élnek. Ha minden nap nagyjából 

ugyanazok az események követik egymást, ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a 

baba nyugodt, tudja, mikor mi várható. Erre szolgálnak a különböző rutinok vagy 

rituálék. 

Különösen akkor jelentenek sokat a megszokott szertartások, ha a baba nyűgös 

vagy fáradt, azaz például pont a lefekvés előtt. Szükség van tehát az esti fektetés 

előtt és a nappali alvások előtt is egy eseménysorra, amelynek kettős célja van. 

Egyrészt megnyugtatja a picit, segít a babának ráhangolódni az alvásra, másrészt 

jelzi a gyermeknek, hogy eljött a lefekvés ideje. A céljának megfelelően, az alábbi 

két dolog lényeges a lefekvés előtti rutinokkal kapcsolatban. 

 

A rutin lépéseiA rutin lépéseiA rutin lépéseiA rutin lépései    

 Az egyik az, hogy nyugodt, csendes lépésekből álljon. Hiszen a cél a ráhangolás, a 

nyugodt, ellazult lelkiállapot megteremtése. Ezért fontos, hogy közvetlenül a 

lefektetés előtt már ne „szórakoztasd babát”, a csörgő, éneklő játékmasinák és a 

mesenézés ideje sem ilyenkor jön el. Nincs szükség nézőközönségre, hangos 

vendégekre, és érdemes a nagyobb testvéreket is lecsendesíteni már az elalvás 

előtti rutin idejére is. A csendes játék, meseolvasás, mondókázás, éneklés, 

összebújás, a félhomály és a csönd – ezek mind-mind segítik ráhangolni a babát 

az alvásra.  

Az esti fürdetést nem biztos, hogy érdemes bevenni a rutinba, és közvetlenül az 

altatás előttre időzíteni. A babák ugyanis vagy imádnak fürdeni vagy utálnak. Ha a 

pici élvezi a pancsit, akkor alaposan fel tud pörögni rajta, utána 10 perc múlva 
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nem lesz egyszerű elaludnia. Ha viszont sír a fürdetésnél, az öltöztetésnél, akkor 

könnyen rossz érzéseket kapcsolhat a lefektetéshez. Pedig az nagyon fontos, hogy 

a baba jól érezze magát lefektetés közben, hogy ilyenkor csak rá figyelj, kapjon 

sok-sok ölelést, babusgatást, így pozitív érzéseket kössön az alváshoz. 

A másik fontos szempont, ami alapján meg tudod alkotni a számotokra tökéletes 

rutint, az az, hogy olyan lépéseket válassz, amit könnyedén, szívesen csinálsz, és 

minden nap tudsz ismételni. Ha nem szeretsz énekelni, akkor jobb, ha inkább 

mondókát mondasz. � Ha a derekad nem bírja a sétálgatást, akkor ringasd nagy 

labdán a babát. Az etetés is tökéletes nyugtató tevékenység, nyugodtan lehet a 

rutin része.  

(Ide tartozik, hogy az elalvás előtti rutin és a baba altatása kifejezést két külön 

dologra értem. Az elalvás előtti rutin véget ér a baba elalvása előtt. A célja a jelzés 

és a ráhangolás. De nem az elaltatás. Ha lemegy a rutin, akkor két dolog történhet. 

Vagy elalszik a baba magától, szülői jelenléttel vagy anélkül, vagy elaltatod. Az 

altatás alatt pedig egy aktív folyamatot értek, amikor segítesz a picinek elaludni, 

azaz ringatod, a karodban tartod, simogatod, eteted.) 

Egy szóval, hogy pontosan mi tartozik bele az esti rutinba, tőled és a babádtól 

függ. A lényeg úgy sem a konkrét lépéseken, vagy azok sorrendjén van, hanem a 

rendszerességen. Hogy minden nap csináld.  

 

Az esti rutin akkor ideális, ha 10-30 percig tart és 2-3 lépésből áll. A nappali 

alvásokhoz általában elég egy rövidebb rituálé, 10-15 perc hosszú. Az esti és a 

nappali alvások előtti rutin lehet hasonló, de érdemes egy olyan lépést betenni az 

esti rutinba, ami jelzi a babának, hogy most az éjszakai alvás jön. Pl. csak este kap 

hálózsákot, vagy akkor néztek könyvet.  
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Mikor és hogyan érdemes kialakítani az elalvás előtti rituálét?Mikor és hogyan érdemes kialakítani az elalvás előtti rituálét?Mikor és hogyan érdemes kialakítani az elalvás előtti rituálét?Mikor és hogyan érdemes kialakítani az elalvás előtti rituálét?    

Nagyjából 1-2 hónapos kor környékén érdemes egy rövid, egyszerű rutint 

bevezetni. Kezdetben pont elég, hogy amikor eljön a fekvés ideje, csendben 

bementek abba a szobába, ahol a baba majd aludni fog, átöltözteted az 

alvóruhájába, behúzzátok a függönyöket/leeresztitek a redőnyt/lekapcsolod a 

lámpát, kicsit dajkálod a picit, vagy még megeteted és egy ismerős altatódalt 

dudorászol közben. Ez kb. 5-10 perc. Aztán, ahogy telnek a hónapok, kibővítheted 

a rutint meséléssel, könyvnézegetéssel, csendes játékkal.  

Fontos, hogy ne csak a babát, hanem a környezetét is hangold az alvásra. Azaz a 

rutin alatt lehetőleg már csak kettesben legyél a babával, a nagyobb gyermekeket 

is foglald le valamivel, csendesítsd el őket. A játékokat pakoljátok el, legyen 

csendes a szoba, és a fényeket is vedd lejjebb, ideális a félhomály már a rutin 

idejére is.  

Ha felváltva viszitek aludni a babát, akkor az apa által követett rutin legyen 

hasonló, mint az anyai, de nem kell pont ugyanolyannak lennie. Nem baj, ha apa 

nem énekel altatódalt, vagy máshogy ringat.  

A rutin néha felesleges macerának tűnik, és egyszerűbbnek látszik azonnal berakni 

a babát a kiságyba. A kutatások viszont azt igazolják, hogy az elalvás előtti rutin 

alkalmazásával a babák könnyebben és gyorsabban alszanak el, mint nélküle. És a 

cél végül is ez, nem igaz? � 

 

A rA rA rA reggeli rutineggeli rutineggeli rutineggeli rutin    

Az elalvás előtti rutinon kívül létezik egy másik, ugyanolyan fontos rutin is, amiről 

kevés szó esik. Ez pedig a reggeli, ébredés utáni rutin. Az esti rutin az éjszakára 

segít felkészülni a babának, a reggeli rutin pedig az éjjelből nappalba váltást teszi 

egyértelművé. Miért is van szükség erre? Mert a gyerkőcök nem ismerik az órát. 

Ha te felébredsz valamikor hajnalban, akkor a következő lépésed attól függ, hogy 
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mit mutat az óra.  Rápillantasz, és azt látod, hogy 4:10 perc. Ok, akkor még nincs 

reggel, alszol tovább. Ellenben, ha 7:10 percet vagy 9:10 percet mutat, akkor nagy 

eséllyel ezt reggelnek véleményezed és felkelsz. A baba, mikor felébred 

reggelente, tőled várja a visszajelzést, hogy mi a következő lépés. Ha 4:10 van, 

akkor visszaaltatod. Ha 7:10, akkor pedig felkelhet. Neki fogalma sincs, mennyi az 

idő, így neked kell máshogy reagálnod attól függően, hogy mit mutat az óra. Ha 

éjjel van, akkor legyél halk, véletlenül se kapcsolj villanyt, minél hamarabb altasd 

vissza a babát. Ha reggel van, akkor viszont vidáman köszöntsd, húzd ki a 

függönyt, tedd tisztába, öltöztesd át, menjetek játszani/ki a konyhába/nappaliba. 

Ha ezt kitartóan csinálod, akkor a baba pontosan fogja tudni, hogy mikor mire 

számítson. Ha felébred, és te az éjszakai menetet választod, akkor hamarosan 

megtanulja, hogy ilyenkor alvás van. Ha szerencséd van, akkor egy idő után egyre 

kevesebb jelzés is elég lesz neki, sokkal hamarabb és kevesebb küzdelem árán fog 

visszaaludni.  

 

Mi a helyzet, ha nem a megszokott környezetben vagy személlyel megy aludni a 

baba? Ilyenkor elkel a rugalmasság, de a rutin egyes elemei itt is alkalmazhatóak. 

Természetesen, ha a nagymama altat, a szoptatás nem lesz a rutin része, de az 

altatódal nyugodtan lehet ugyanaz. Nyaralás kapcsán sem tudod pontosan 

ugyanazokat a körülményeket biztosítani, de az ismerős hálóruha vagy a 

megszokott mese könnyebben átsegíti a babákat az ismeretlen környezet okozta 

elalvási nehézségeken.  

 

Összefoglalva, az alvásprogram negyedik pillére a különböző rutinok bevezetése, 

melyek segítenek eligazodni a babának a nap menetében, és ráhangolódni a 

következő napirendi pontra.  
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5. LÉPÉS: A NAPIREND 

 

A napirendek típusai 

 

Miért is fontos a sokszor emlegetett napirend? Hiszen a baba mindig máskor 

alszik, máskor kel, és máskor fekszik. Hol hamarabb lesz álmos, hol később. Mi 

értelme van szigorú napirendbe belekényszeríteni? Szerencsére a klasszikus 

értelemben vett szigorú napirendre és a belekényszerítésre tényleg semmi 

szükség. Viszont rengeteg alvásprobléma megelőzhető egy jól kialakított 

napirenddel. Az békés éjszakák egyik legfontosabb alapfeltétele a kellő számú és 

hosszúságú, jól időzített nappali alvás.  

De még mielőtt belemennénk abba, hogy mikor és hogyan alakítsd ki a babánál a 

napirendet, érdemes tisztázni, hogy nem egy fajta, hanem három különböző 

napirendről beszélhetünk: a baba diktálta, a stopper szerinti és az óra szerinti 

napirend.  

Lássuk, hogy mi is a különbség. A baba diktálta napirendnélbaba diktálta napirendnélbaba diktálta napirendnélbaba diktálta napirendnél a legfontosabb jelzés, 

ami megadja, hogy mikor milyen esemény jön, a baba viselkedése. Ha elfárad, 

megy aludni, ha éhes, eszik, ha kialudta magát, felkel. Azaz nem az számít, hogy 

mennyi az idő, és az is másodlagos, hogy mióta van fenn a baba/mióta alszik, vagy 

mikor evett utoljára. Ez a fajta napirend aprólékos odafigyelést igényel, hiszen el 

kell csípned hozzá a baba első ásítását, éhségének jeleit. Ráadásul - látszólag - 

semmi rendszer nincs benne. Fogalmad sincs, mikor lesz a következő alvásidő, 

mennyit alszik majd a baba, mikor megy este aludni, és mikor ébred reggel. Nem 

tűnik túl kifinomult rendszernek. Mikor érdemes mégis ezt a napirendet 

használni? Leginkább az első hónapokban. Ilyenkor ugyanis még nincs cirkadián 

ritmusa a babának. Ami azt jelenti, hogy kizárólag az alvásnyomás és az 
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éhség/egyéb kellemetlenség irányítja az alvás-ébrenlét váltakozását. Így a pici 

nem este 8-kor fog elálmosodni, hanem attól függően, hogy mikor volt az előző 

alvása, az mennyi ideig tartott, és mióta van ébren. Az éhségénél is hasonló 

tendencia figyelhető meg. Amikor éhes, eszik, hol sokat, hol keveset, néha 

gyakrabban, máskor ritkábban. Ebben az életszakaszban nehéz bármilyen fix 

napirendet a babára kényszeríteni, mert ha például mindig 1 óránként vagy 

pontban délelőtt 10-kor akarnád lefektetni aludni, akkor hol túlfáradna, hol nem 

lenne elég fáradt, hol pedig 10 perc alvás után felébredne amiatt, hogy éhes. Így 

pedig úgysem sikerülne betartani a fix időpontokat. Jobb, ha a baba jelzéseire 

figyelsz és követed az igényeit, amíg kb. 2-3 hónapos korra „bekapcsol a biológiai 

óra” is, és tovább lehet lépni a napirendben. 

Emellett még egy esetben érdemes ezt a baba diktálta napirendet követni. Akkor, 

ha a baba már nagyobb, de még nincs napirendje, vagy valami miatt az felborult. 

Ha épp káosz uralkodik a napban, egyszer 3x30 percet, máskor 1x3 órát alszik a 

baba, hol hajnalban, hol pedig délelőtt 11-kor ébred. Ilyenkor az a legjobb, ha 

kicsit elengeded a gyeplőt, azaz elfelejted az órát, és árgus szemekkel figyeled a 

babát, közben pedig szorgalmasan jegyzetelsz: Ma mikor kelt reggel? Álmos volt? 

Mikor ásított először? Mikor vittem aludni? Mennyi ideig tartott, mire elaludt? 

Mennyit aludt? Álmosan kelt? stb. 

Egy hétig vezetve az eseményeket, és közben apró változtatásokat tesztelve 

általában kiforr a legideálisabb napirend. Kiderül, hogy hányszor és mennyit kell 

aludnia ahhoz a babának, hogy a legkevésbé legyen álmos, hogy a legtöbbet 

aludja nappal, hogy kevesebbet ébredjen éjjel, hogy csökkenjen a nyűgösség vagy 

könnyebbé váljon az altatás. Ha ez kiderült, akkor vissza lehet venni a gyeplőt, és 

1 újabb hetet rászánni a kikísérletezett napirend begyakorlására, ha szükséges, 

apróbb finomításokkal. 
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A második napirendfajta a stopper szerinti napirendstopper szerinti napirendstopper szerinti napirendstopper szerinti napirend. Ez már kötöttebb struktúrájú, 

mint a baba diktálta forma, de a fix időpontok még nem működnek benne. A 

stopper szerinti napirend úgy néz ki, hogy a baba reggel felébred valamikor, és 

onnantól indul a számláló. Rá x órára eljön az első alvás ideje. Az ébredéstől 

számítva y óra múlva a következő alvás jön, és így tovább. Azaz, minden további 

esemény ideje a reggeli ébredéstől vagy az előző alvásból ébredés időpontjától 

függ, de a napközbeni alvások és az esti fektetés ideje durva becsléssel már 

meghatározható. Mikor működik ez a napirend? Ehhez az kell, hogy a baba 

napközben minden nap kb. ugyanannyi ideig aludjon, fix alvásszámmal. Azaz 

mondjuk 3x1 óra vagy 2x1,5 vagy egy 1 órás reggeli és egy 2 órás délutáni alvással. 

Amíg hétfőn 4x30 percet alszik a baba, kedden 3x40 + 1x60 percet, szerdán 2x2 

órát, addig ez a napirend nem működik.  

A stopper szerinti napirend ideje kb. 4-5 hónapos kor körül jön el, amikor 

általában kialakul a fix napi háromszori vagy négyszeri nappali alvás. Emellett a 

reggeli ébredés is kezd kiszámíthatóvá válni, kb. 1 órán belüli intervallumban 

jellemző. Emiatt az este is jobban kiszámítható, általában 1 órán belüli 

eltérésekkel.  

 

A harmadik napirend pedig az óra szerinti vagy fix napirendóra szerinti vagy fix napirendóra szerinti vagy fix napirendóra szerinti vagy fix napirend. Ennek a kialakulása 6 

hónapos kortól várható, amikor is beáll a három hosszabb, kb. 1 órás nappali 

alvásból álló rendszer. A fix napirend lényege, hogy a baba kiszámítható időben, 

maximum fél órán belül ébred minden nap, és a nappali alvások időhöz kötöttek, 

azaz mondjuk 10-kor és 14-kor vannak. Az esti altatási idő is fix.  

 

Milyen napirendek vannak még? Hogy bonyolítsam a dolgot, léteznek még kevert kevert kevert kevert 

napirendeknapirendeknapirendeknapirendek is. Pl. a baba diktálta napirend, ahol akkor visszük aludni a babát, ha 

álmos, de a maximum ébrenléti időt is megszabjuk, például 2 órában. Tehát, ha a 
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baba 9-kor kelt, és 10-kor álmos, akkor megy aludni. Ha 10:45-kor még nem tűnik 

álmosnak, akkor is elvisszük aludni, mert a maximum ébrenléti időnek mindjárt 

vége.  

Ilyen kombinált napirend, amikor stopper szerint mennek a nappali alvások, de az 

esti fektetés már fix időpontban történik.  

 

Hogyan tudod kialakítani a baba napirendjét? 

    

A napirend kialakítása nem kötelező. Sok család boldogul anélkül, hogy bármi féle 

rendszer lenne a napokban. És sok baba is elvan napirend nélkül. Az alvási 

nehézségekkel küzdő babáknál viszont a napirendnek nagy jelentősége van. A 

legtöbb, nehezen elalvó, gyakran ébredő, rövideket alvó gyerkőc ugyanis túl 

keveset alszik. A napirend bevezetésével növelni tudod a baba alvásmennyiségét, 

ezáltal csökken a baba kialvatlansága. A napirend kialakításához szükséged lesz 

néhány adatra a babádról. Ilyen az életkora szerint javasolt alvásmennyiség, a 

baba saját alvásigénye és a jelenlegi átlagos alvással töltött idő.  

… 

Fontos kiemelnem, hogy a baba valódi alvásigénye sokszor nem annyi, mint 

amit jelenleg alvással tölt. Az alvásigény azt jelenti, hogy az adott babának 

x óra alvásra van szüksége az optimális fejlődéshez. Ez sok mindentől függ: 

öröklött tényezők, életkor, temperamentum, éjszakai ébredések száma, az 

alvások hossza, minősége, a táplálás módja. Az, hogy a baba jelenleg épp 

mennyit alszik, egy teljesen más adat.  

Az ajánlott alvásmennyiség pedig egy statisztikai -tol-ig érték, mely sok 

baba megfigyelésén alapul, és statisztikai módszerekkel történő értékelés 

után jön ki az adott életkorra jellemző alvásidőkből.  
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Nézzünk egy példát, ahol szemléletesen láthatod, mi a különbség a három 

érték között és mi a jelentősége a dolognak: 

 

Egy 8 hónapos baba statisztikai módszerekkel megállapított ajánlott 

átlagos alvásideje 12-14 óra között van.  Bence, a 8 hónapos kisfiú egyéni 

alvásigénye nagyjából 13 óra. Ezt onnan tudjuk, hogy hetekig figyeltük a 

babát és vezettük az alvásnaplót: kb. 13 óra volt az az intervallum, amikor 

Bence a legtöbbet aludt, kialudtan ébredt, a legkönnyebben tudott elaludni, 

a legkevésbé mutatta a fáradság jeleit és ekkor volt a leginkább 

kiegyensúlyozott napközben. Azaz Bence akkor a leginkább kipihent, ha 

minimum 13 órát alszik egy nap. 

De Bence csak 11 órát alszik jelenleg. Azaz az átlagos alvásigény 12-14 óra, 

Bence alvásigénye 8 hónaposan körülbelül 13 óra, és Bence ténylegesen 

alvással töltött ideje jelenleg nagyjából 11 óra. 

Az első adat abban segít, hogy lásd, nagyjából mi lenne az a tartomány, 

amennyit a hasonló életkorú babák átlagosan alszanak. A második az adott 

baba alvásigényét határozza meg. A célamit el kell érnünk, hogy a 

ténylegesen alvással töltött idő minél jobban egyezzen a valódi 

alvásigénnyel. Azaz a 8 hónapos Bence alvásigénye nem 11 óra, hiába alszik 

az elmúlt napokban ennyit. Ez sajnos nem elegendő neki. Ha pedig nem 

teszünk semmit, az alvással töltött órák száma nem biztos, hogy visszaáll a 

valódi igényre, azaz kb. 13 órára, hanem heteken, hónapokon át 11 óra 

marad. Emiatt a baba 2 óra alváshiányt gyűjt össze minden egyes nap. Pár 

hét kialvatlanság után pedig a gyerkőc látszólag hozzászokik ehhez a kevés 

alváshoz is, azaz kevésbé nyűgös, már nem lehet hamarabb letenni aludni, 

megszokja, hogy hajnalban ébred. De attól még a valódi alvásigénye 
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továbbra is 13 óra körül marad. Csak miután már - akár hónapok óta - 11 

órát alszik, az a téves elképzelés születik, hogy Bencének csak 11 óra az 

alvásigénye. Ezért fontos mindig visszagondolni arra, hogy hogyan alakult a 

baba alvása az elmúlt hónapokban, hogy mikor és hogyan „romlott el” az 

alvás, mert ez segít megelőzni azt a népszerű tévhitet, hogy sok babának 

kevesebb alvás is elég. 

Rengetegszer hallom ugyanis, hogy vannak kisebb alvásigényű babák. Hogy 

ne ajánlgassak mindenféle tudományos táblázatot, hiszen minden baba 

egyedi, és az ő babájának márpedig kevesebb alvás is elég. 

 Abban egyet értek, hogy vannak olyan babák, akiknek tényleg kevesebb az 

alvásigénye, mint amit az ajánlások tartalmaznak. 

Igen, ha egy adott életkorban az ajánlott alvásidő 11-14 óra között van, 

akkor vannak kisbabák, akiknek elég 11 óra. És még olyan baba is akad, 

akinek 10 óra is elég. Körülbelül a babák 1-2 %-ának. Viszont a hozzám 

forduló anyukák közel 90%-a állította, hogy az ő babájának kevesebb alvás 

is elég. Itt valami ellentmondás van. Tehát a statisztikák szerint annak az 

esélye,  hogy az Te babádnak kevesebb alvásra van szüksége, mint az 

ajánlott mennyiség, pár %. Ha viszont alvásproblémákkal küzdő babád van, 

akkor a kevesebb alvásigény előfordulásának aránya hirtelen 90%-ra ugrik? 

Biztos, hogy a nehezen alvó babák szinte mindegyike kevesebb alvást 

igényel? Nem lehet, hogy az alvásproblémákkal küzdő babáknál is átlagos 

az alvásigény, csak a hónapok, évek óta tartó küszködés az altatással és a 

baba állandó kevés alvása egyszerűen megtéveszti az anyukákat? 

Visszatérve a fent említett Bence példájára, ha már hónapok óta csak 11 

órát alszik a baba, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy Bence nem keveset 

alszik, hanem egyszerűen kisebb az alvásigénye. De ha visszatekintünk a 
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baba eddigi történetére, akkor azért kiderül a turpisság, hogy 7 és fél 

hónaposan még 13 órákat aludt a baba, és utána hirtelen csökkent le az 

„alvásigény” 2 órával.  

Hogyan lehet eldönteni, hogy akkor tényleg kevesebb alvást igényel a baba, 

vagy túl keveset alszik és többre lenne szüksége?  

Fontos hozzá ismerni a baba eddigi élettörténetét: mennyit aludt 

újszülöttként, mikor mennyire csökkent az alvásmennyisége, az adott 

mennyiségnél hogy teltek a napok, mennyi volt az éjszakai ébredés, hogyan 

alakult a nappalok menete. Mikor „romlott” el az alvás, hogyan, vajon mi 

okból.  

Szükség van emellett egy részletesen vezetett alvásnaplóra, ami segít 

feltérképezni a baba alvásritmusát, alvás- és ébrenléti idejét, hangulatát.  

Vannak gyanújelek, melyek arra utalnak, hogy a gyermek kevesebbet alszik, 

mint amire igénye volna: 

• reggel fel kell ébresztened, hogy bölcsibe/oviba induljatok, 

• elalszik napközben játék/evés közben, 

• hétvégén vagy oktatási szünetben több, mint 2 órával többet 

alszik, mint oviidőben, 

• elalszik 10-15 perces autózás vagy nyugodt/unalmas tevékenység 

közben (könyvnézegetés, várakozás) két alvásidő között, 

• jelentősen javul a hangulata, viselkedése, ha többet aludt, 

• hirtelen több órával kevesebbet kezd aludni, 

• átmeneti kevesebb alvás (alvásblokkolók) után nem áll vissza a 

megszokott alvásritmus, hanem a kevesebb alvás állandósul, 
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• nem hagyja el a megszokott időben a nappali alvásait, több 

alkalommal alszik, mint a vele egykorúak. 

 

Ha ezeket tapasztalod, érdemes elgondolkoznod azon, hogy min tudnál 

változtatni ahhoz, hogy a gyerkőc többet tudjon aludni.  

… 

Ha tehát minden fontos adatot tudsz a babáról, akkor az alvásnapló alapján már 

tudsz következtetni, hogy mi lenne az ideális napirend a babának. Ebben 

segítségedre lehet a következő oldalon található életkor specifikus 

mintanapirendek gyűjteménye, mely megmutatja, hogy az adott életkorú 

babáknak milyen egy tipikus napjuk. 

Példa a napirend kialakításának lépéseire: 

• Nézd meg, az adott életkorra mi a leggyakoribb napirendi minta.  

• Vesd össze ezt az alvásnapló alapján a saját csemetéd tipikus napjával.  

• Keress hasonlóságokat, nézd meg, mik a különbségek.  Gondold át, hogy 

milyen speciális igényeitek vannak a baba napirendje kapcsán (reggeli 

indulás időpontja, nagytestvér napirendje stb.). 

• Ha minden információ a birtokodban van, akkor vázolj fel egy ideális 

napirendet minden szempont figyelembevételével.  

• Majd próbáld betartani ezt a napirendet, illetve csiszolj még rajta, ha 

szükséges.  

• Figyelj éberen, hogy a baba alvásigényében, alvásmintázatában 

bekövetkező változásokat időben észre vedd, és ehhez igazítsd a 

napirendet.  
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Ha nem boldogulsz egyedül az ideális napirend megtalálásában, az Anya, gyere! 

Klubtagoknak van lehetőségük, hogy elküldjék nekem az alvásnaplót, és együtt 

megtaláljuk a legjobb napirendet a picinek.  
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Mikor érdemes elkezdeni foglalkozni a napirend kérdésével?    

    

A baba diktálta napirendet már újszülött kortól érdemes alkalmazni. Hiszen az a 

cél, hogy a baba szükségleteit minél jobban kielégítsük. Azaz, ha álmos, akkor 

aludhasson, ha éhes, ehessen. És sajnos gyakori, hogy azt gondolják a szülők, hogy 

a baba majd úgyis elalszik, ha álmos. Bárhol és bárhogy, mindennemű segítség 

nélkül. Vannak babák, akik tényleg így működnek. Egyszerűen beteszed őket a 

kiságyba, ott szépen eljátszanak, aztán, ha elfáradnak, maguktól elalszanak. De 

nem minden baba ilyen. Vannak babák, akiknek sokkal több segítség kell. 

Szükségük van megfelelő környezetre, elalvás előtti rutinra és aktív segítségre az 

elalváshoz. És az alvás időzítését is neked kell csinálnod, azaz időben aludni kell 

vinned a babát. Mert ők hiába fáradnak el, nem fognak elaludni a 

játszószőnyegen. Ehelyett nyűgösek lesznek, bepörögnek, sírnak, de nem 

alszanak. Akár órákat is képesek fennmaradni és sírni, mire a végkimerülés 

határán sikerül elaludniuk. Náluk kiemelt jelentőségű az, hogy azt a napirendet 

találd meg nekik, ami mellett a legtöbbet tudnak aludni.  

Azaz érdemes már újszülött kortól az igény szerinti etetést és a baba diktálta 

altatási menetet bevezetni. Hogy mikor jött el az alvásidő, a baba jelzéseiből 

tudod kikövetkeztetni. A pici közvetlenül a felébredés után éber, vidám és aktív 

(ha rögtön fáradtnak látod, amikor felkelt, és azonnal nyűgösködni kezd és ez a 

következő altatásig kitart, akkor nagy eséllyel nem aludta ki magát). Utána pedig 

egy bizonyos idő eltelte után elkezd fáradni. Ennek látható jelei vannak: 

 

• a baba nyűgös lesz, sírni kezd, 

• dörzsöli a szemét, ásít, 

• elbambul, nehezen koncentrál a játékra, 

• elveszti a türelmét, 
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• cumit, cicit kér, 

• elcsendesedik, hozzád akar bújni, 

• piszkálja a fülét, szopja az ujját, 

• „énekelni” kezd. 

Ha össze-vissza látod az álmosság jeleit, hol 2 óra múlva, hol pedig már 30 perc 

ébrenlét után, akkor is érdemes pár napig vezetned az alvásnaplót. Ha az derül ki, 

hogy a baba kevesebbet alszik, mint az ajánlott mennyiség, akkor könnyen lehet, 

hogy arra figyelmeztetnek a jelek, hogy kialvatlan a baba, több alvásra lenne 

szüksége. Ebben az esetben az éjszakai ébredések kivédésével, korábbi fektetési 

idővel vagy a nappali alvások meghosszabbításával növelheted a baba alvásidejét. 

A helyzet még trükkösebb, hiszen a babák akkor is ásíthatnak, amikor felkeltek. Ez 

nem feltétlenül jelenti azt, hogy a baba keveset aludt. Ha ez a fáradság gyorsan 

megszűnik, a pici egyébként vidám és éber, akkor nincs probléma.  

Ha a baba sír, vigasztalhatatlan vagy hiperaktív lett, akkor már nem a fáradság 

jeleiről, hanem a túlfáradásról beszélhetünk. Az, hogy mennyit tud a baba 

elfáradás nélkül ébren maradni két alvás között, leginkább a baba életkora 

határozza meg. A maximális ébrenléti idő 1-2 hónapos babáknál körülbelül 1,5 óra 

3-4 hónapos babáknál 2 óra, 5-6 hónapos babáknál pedig 2,5 óra legyen. Persze 

ha a baba álmos, semmi esetre se várj tovább, máris mehet aludni, mindegy, hogy 

mennyi idő telt el azóta, mióta felébredt. Az ébrenléti idő sok mindentől függ, 

nem mindegy, hogyan telt az éjszaka, mennyi volt az előző alvás időtartama, 

milyen körülmények között aludt a baba, reggel van vagy délután, mennyire volt 

tartalmas/fárasztó a nap, és milyen a baba egyéni érzékenysége a túlfáradásra. 

Ha egy 4 hónapos baba átlagosan másfél órát tud ébren maradni elfáradás nélkül, 

akkor egy 20 perces alvás után valószínűleg már 1 óra ébrenlét után álmos lesz. 

Ha viszont előtte 2 órát aludt, akkor lehet, hogy 2 órát is bír. Szintén hamarabb 
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fog elfáradni, ha az ébrenléti időben bevásároltok, vagy zajos vendégsereg érkezik 

hozzátok.  

Az nagyon fontos, hogy az elfáradás jeleit időben észrevedd. Ugyanis a fent 

említett 4 hónapos baba nem fog automatikusan elaludni 1,5 óra múlva. Főleg, ha 

épp 3 vendég szórakoztatja. Simán fenn marad akár 3-4 órát is, mire elalszik. De 

mi történik eközben a szervezetében? A kialvatlanság stressz reakciót vált ki, 

stressz hormonok jelennek meg a vérkeringésben, amik aktiválják a szervezetét. 

A baba ennek megfelelően felpörög. Hevesen jár a keze lába, látszólag remekül 

érzi magát. De a háttérben már gyűlik a feszültség. A pici egyre kevésbé bírja a 

frusztrációt, türelmetlen lesz, mindenen sírva fakad, sehogyan sem jó neki. A 

kedvenc játéka sem kell már, letenni nem lehet, kézben tekeri magát, semmilyen 

pozícióban nincs el. Mit tesz ilyenkor a tapasztalatlan szülő? Kétségbeesetten 

próbál rájönni, miért nyűgös a baba. Etetni próbálja, de csak nyámmog a cicin, 

kiköpi a cumit, ellöki a kanalat. Aztán jön a szórakoztatás. Próbálják a szülők 

elterelni a figyelmét: rázzák a csörgőt, bekapcsolják a zenélő forgó csodamasinát, 

egymás kezébe adják a gyereket. A figyelemelterelés ideig-óráig működik. Ez 

megerősíti a szülőket, hogy tuti csak unatkozik a baba. Aztán egy idő után már 

semmi sem segít. A baba már olyan fáradt, hogy torkaszakadtából sír. Ilyenkor már 

szörnyen nehéz megnyugtatni. Ha pedig végre sikerül minden altatási technikát 

bevetve elaltatni, a pici álma továbbra sem nyugodt. A stressz hormonok nem 

tűnnek el varázsütésre a vérből. Azok az alvás alatt is tovább dolgoznak, nyugtalan 

alvást és korai ébredést okoznak. A baba tehát addigra sem igazán aludta ki 

magát, mire felébredt. Már közvetlenül az ébredés után nyűgös, megint semmi 

sem jó neki. És ez így megy az egész nap folyamán. A túlfáradás tehát nagyban 

megnehezíti a baba elalvását, rövid, nyugtalan alvásokat produkál, és a pici egész 

nap nyűgös, rosszkedvű lesz. Mit tudsz tenni, hogy megelőzd a túlfáradást? 
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• Légy tisztában az adott életkorra jellemző ébrenléti időkkel. 

• Figyeld a babát. Ha felmerül a gyanú, hogy álmos, akkor próbáld meg elvinni 

aludni.  

• Szervezd úgy a napokat, hogy az alvásidőkre csendes, nyugodt és 

megszokott környezetet tudj biztosítani a babának.  

• Légy rugalmas. Ha rosszul telt az éjszaka, vagy rövidebbre sikerült az előző 

alvás, akkor vidd hamarabb aludni a babát. 

• Az elalvás előtti rutint kalkuláld be az ébrenléti időkbe. Ha a pici 2 órát bír 

ébren maradni elfáradás nélkül, a rutin 10 perces és még 10 perc, mire 

elalszik a baba, akkor nem 2 óra eltelte után kell elvinned aludni, hanem 

10-20 perccel hamarabb. Hogy mire elfárad a baba, már minden elő legyen 

készítve az alváshoz.  

Mik az előnyei a baba diktálta napirendnek? 

• Messzemenőkig a baba igényeit veszi figyelembe. 

• Alkalmazkodik a pici naponta változó szükségleteihez. 

• Segít megelőzni a túlfáradást. 

• Maximalizálja az alvásmennyiséget. 

 

Mik a hátulütői ennek a napirendnek? Hogy eléggé kiszámíthatatlan. Nehéz 

időpontot kérni a háziorvoshoz, mert fogalmad sem lesz, hogy jövő hét szerda 

délben vajon alvásidő lesz-e, vagy sem. Hogy minden programot a babához kell 

igazítani. Ha hamarabb elfárad, mint ahogy tervezted, akkor befejezetlen marad 

a megkezdett dolog, a nagyobb tesókkal való játékot a legváratlanabb pillanatban 

kell abbahagyni, a szomszéd mindig rosszkor csenget.  
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Viszont az első hónapokban ez a napirend működik a legjobban, és akkor is ezzel 

érdemes kezdeni, ha nem igazán tudod, hogy a babádnak milyen napirend lenne 

jó.  

Ha már nagyjából látod, hogy mi a baba valós alvásigénye napközben, mik az 

ideális ébrenléti idők, és a pici elmúlt négy hónapos, akkor elkezdheted kialakítani 

a stopper szerinti napirendet.  

Nézzünk rá egy példát:  

Sára 5 hónapos, igény szerint szoptatott baba. Jelenleg baba irányította 

napirendje van, 3-4x alszik 35-70 percet. Reggel 6-7 között kel, este 7-8 között 

fekszik. A cél a stopper szerinti napirend. Sára már nagyjából 1 órás időszakon 

belül kel reggel és alszik el este, ez jó alap. Először az első alvás beállítása történik, 

1 óra ébrenléti idő után kezdődik a rövid elalvás előtti rutin, és 1 óra 15 perccel a 

reggeli ébredés után már alszik is Sára. Ha többet alszik, mint 1 óra, akkor a 

következő altatás 2 óra ébrenlét után jön, ha csak 45 percet alszik, akkor 1,5 óra 

ébrenlét után megy aludni. Ha a következő alvás is rövid, akkor aznap 4x alszik a 

kislány, 1,5 órás ébrenlétekkel. Ha az első 2 alvás hosszabb, akkor 2 órás 

ébrenlétekkel 3 nappali alvás van. 4 alvásnál inkább 8 fele, 3 alvásnál korábban, 7 

után megy este aludni a baba.  

Ezekkel a szabályokkal a reggeli ébredés 6-6:30 között állandósult. 1-2 hét alatt a 

két első nappali alvás hossza beállt 60-70 percre, így maradt a 3 nappali alvásos 

napirend: a reggeli ébredés után 75 perc ébrenlét - kb. 70 perc alvás - 2 óra 

ébrenlét - 60 perc alvás – 2,5 óra ébrenlét - 60 perc alvás – 3 óra ébrenlét - esti 

alvás. 

Ez egy tipikus stopper szerinti napirend egy 5-6 hónapos babának.  

Később ebből lehet továbblépni a fix napirendre. Miután a reggeli ébredés fix, 

azaz fél órán belüli, 6:30 körüli, az első nappali alvás is igazítható az órához: 7:45. 

A következő alvásidő nagyjából 3 óra múlva esedékes, így az 11:00, majd 14:30, 
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majd az esti fektetés időpontja 18:30. Így meg is van a fix napirend. Persze, ha 

elcsúszik a nap, akkor érdemes aznap visszalépni a stopper szerinti napirendre, 

hogy biztosíthasd a babának a kellő mennyiségű nappali alvást.  

 

Milyen hosszúak a nappali alvások? 

Az első hat hónap során a nappali alvások száma és hossza is folyton változik. 

Ebben az életszakaszban inkább az alvások hosszának az összege a lényeges, az, 

hogy ez három vagy hét nappali alvással valósul meg, kevésbé fontos. Inkább az 

ébrenléti idők és a túlfáradás kivédése az, amire figyelned kell. Azaz az sem baj, 

ha a baba egyszer 20 percet alszik, egyszer meg 2,5 órát. Aztán, ahogy közeledik 

a 6. hónap, ez lassan megváltozik. Érik a baba alvásszerkezete, változik az álmodós 

és a lassú hullámú alvás aránya, beindul a biológiai óra. Ezen tényezők hatására a 

nappali alvások száma csökken, és ezzel egy időben a hosszuk nő. 5-6 hónapos kor 

körül már az a jó, ha az eddig rövideket alvó baba alvásideje is közelít az egy 

órához. Főleg az első 1-2 nappali alvás tekintetében. Ha ez nem következik be, 

akkor többfajta megoldás is van a nappali alvások meghosszabbítására, ezekről a 

következő fejezet napirendes lépésénél olvashatsz.  

 

Az éjszaka és a nappal összekeverése 

    

A világosság és a sötétség váltakozása rendkívüli jelentőséggel bír a baba biológiai 

órájának kialakulása szempontjából. A babák 6-8 hetes korukig nem 

tulajdonítanak nagy jelentőséget annak, hogy épp nappal van-e vagy éjszaka, 

egyszerűen éjjel-nappali üzemmódban esznek és alszanak. Aztán, 3 hónapos kor 

körül, már nem csak az alvásnyomás irányítja a baba alvás-ébrenlét ciklusát, 

hanem lassan az is fontos lesz, hogy nappal van-e, vagy éjszaka. Te is tehetsz azért, 

hogy a baba könnyebben megtanulja megkülönböztetni a nappalt az éjszakától. A 
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módszer neve „Éjszakai-nappali üzemmód”. A babák, miután nem ismerik az órát, 

a fényviszonyokból és a viselkedésedből következtetnek arra, hogy hol tart a 

napjuk. Azzal, ha éjjel sötétséget csinálsz, nappal meg világosságot, egyértelművé 

teszed a baba számára, milyen napszak van. A nappalt és az éjjelt itt a baba 

szempontjából értem. Tehát, ha azt szeretnéd, hogy a pici este 7-től reggel 6-ig 

aludjon, akkor este 7 előtt már sötétet kell csinálnod. És ezt egészen reggel 6-ig 

fenntartani. Reggel 6 után pedig minél több fényre van szükség ahhoz, hogy a 

baba biológiai órája pontosan működjön. Az éjszakai alvás tehát történjen 

csendben és nagyon sötétben, semmi ne utaljon a baba szobájában arra, hogy 

kint milyenek a fényviszonyok. A nappali ébrenléteknél pedig legyen fény, 

napfény, zaj. Az a legjobb, ha az ébrenlétek alatt a kicsi nem a kiságyában van. 

Inkább alakítsatok ki neki egy játszósarkot a nappaliban, és a rövid ébrenlétek alatt 

legyen veled, amíg teszed a dolgod.  

A nappali alvások kicsit trükkösek. Napsütésben kevés baba tud jól aludni, a túlzott 

sötétséggel pedig összezavarhatod a babát. Így az a legjobb, ha a nappali 

alvásokhoz félhomályt csinálsz. Ha nem tudsz már olvasni, mert ahhoz már túl 

sötét van, az pont jó.  

Ne csak a fényviszonyok, hanem a viselkedésed is tükrözze, hogy épp milyen 

napszak van: a reggeli ébredésnél legyél hangos, vidám, húzd szét a függönyöket, 

vidd ki a babát a fénybe. Éjjeli ébredéseknél cselekedj pont ellentétesen, ne csapj 

zajt, maradjon sötét, ilyenkor nincs játék és mászkálás.  

Ha a baba elmúlt 2 hónapos, és azt tapasztalod, nappal hosszan alszik, majd a 

felébredés után, evés közben vagy rögtön utána újra elszundít, ezzel szemben 

éjjel viszont nem akar visszaaludni, akkor a baba felcserélte a nappalt és az 

éjszakát. Ugyanez a helyzet, ha eltolódott a napirend, azaz a baba jó esetben csak 

éjfélkor, rosszabb esetben hajnali 3-4 felé érzi úgy, hogy itt az esti lefekvés ideje, 

aztán pedig átalussza az egész délelőttöt. Ilyenkor érdemes arra figyelni, hogy 
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pontosan a baba tudomására hozd, mikor van nappal, és mikor éjszaka. Azaz, 

nappal ne hagyd 3 óránál tovább aludni a babát, éjjel pedig semmiképp ne 

szórakoztasd őt. Ha eljött a reggel ideje, akkor ébreszd fel nyugodtan a babát 

azzal, hogy kihúzod a függönyt, hogy bemész a szobába. Vedd ki az ágyból, cseréld 

ki a pelust, öltöztesd át, etesd meg, lehetőleg fényben. Aztán, ha álmosnak látod, 

mehet aludni, de arra figyelj, hogy ez félhomályban történjen, nem kell teljes 

csend, és 3 óra elteltével ébreszd fel újra a fenti módszerrel. (VIGYÁZZ: az 

ébresztés csak akkor szükséges, ha a baba felcserélte a nappalt és az éjszakát. Ha 

éjjel jól alszik, akkor hagyd nyugodtan nappal addig aludni, amíg akar!) 

 Az esti lefektetés térjen el markánsan a nappali alvásoktól. Legyen más a rutin 

előtte, vagy csak este kapjon hálózsákot, vagy máshol kapja meg az utolsó adag 

ennivalót, stb. Ha a baba felébred éjszaka, akkor a lehető leghalkabban, 

mindenféle csacsogás nélkül, sötétben etesd meg. Ne játssz vele, ne beszélgess, 

mondókázz, ne vidd ki a szobából vagy kapcsold fel a villanyt. Ha kész az evés, a 

szokásos módszerrel altasd vissza. Ezt egészen addig csináld, míg eljött a kijelölt 

reggeli ébredési idő. Ha nem alszik vissza a baba, nem baj, de a kijelölt reggeli 

ébredési idő előtt maradj vele a sötétben, hagyd csendben játszani. Ha fáradtnak 

látod, folytathatod a visszaaltatást. Ha eljön a reggel és a baba felébred, akkor 

látványosan válts nappali üzemmódba. Ha már több, mint egy órával túlaludta a 

reggeli ébredés idejét, akkor pedig ébreszd fel nyugodtan, induljon a nap.  

 

Nézzünk egy példát, hogy érthetőbb legyen: 

Peti 3 hónapos baba, és éjfélkor megy aludni esténként. Reggel 6-ig alszik, majd 

eszik egyet, utána pedig nem tud ébren maradni, visszaalszik. Ha menni kell 

valahova (Peti nővérét vinni kell az óvodába reggelente), akkor nyűgös, folyton 

elalszik a kocsiban, majd felébred, ha megáll az autó, és kétségbeesetten sír. Ha 

hétvége van, akár 11-ig is elalszik, közben 9 körül eszik egyszer. Este viszont sehogy 
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sem tudják rávenni az alvásra, 30 perc után felébred, élénk, mosolyog, visítozik, 

ezzel pedig a nővérét se hagyja aludni. Peti szülei azt szeretnék, hogy a kisfiuk 9-

től 8-ig aludjon éjjel. A megoldás a következő. Azt tanácsoltam Peti szüleinek, hogy 

vigyék este 9-kor aludni a babát. Előtte csinálják végig az elalvás előtti rutint, 

legyen csend és sötét. Kapjon a baba hálózsákot, majd menjen aludni. 

Természetesen fel fog ébredni fél óra múlva, ez nem gond, menjenek be hozzá, és 

próbálják meg visszaaltatni. Ha nem megy, maradjanak vele, de éjszakai 

üzemmódban. Maradjon a baba az ágyában, ne játszanak vele, a szobából ne 

vigyék ki, és legyen benn sötét. Ha nem aludt el, akkor fél óra múlva, vagy az 

álmosság jeleinél próbálják meg újra visszaaltatni. Minden egyes ébredésnél, 

egészen reggel 8-ig járjanak el így. Ha a baba éhes, természetesen kapjon enni. Ha 

eljött a reggel 8 óra, és a baba épp fenn van, akkor menjen ki a szülő a szobából 1 

percre, majd látványosan váltson át nappali menetrendre, és menjen vissza 

vidáman, húzza ki a függönyt, köszöntse a fiát, és vigye ki a legvilágosabb 

helységbe vagy a teraszra, kertbe. Kapjon enni a baba, és indulhat a játék. Ha 

fáradtnak látszik, akkor 8:20-30 környékén jöhet az első nappali alvás. Ez előtt 

legyen nappali elalvási rutin, és csak félhomály legyen a szobában. Max. 3 óra 

alvás után érdemes felébreszteni a babát, és újra fényre vinni. Lényeg, hogy szép 

fokozatosan egyre hosszabb ébrenléti időket, és egyre rövidebb nappali alvásokat 

engedélyezzenek a babának, este pedig 9-től reggel 8-ig éjszakai üzemmódban 

működjenek. Már 2-3 nap alatt látható lesz a javulás, csökkenni fog az éjszakai 

ébrenlétek ideje és a nappali alvások hossza. Arra érdemes figyelni, hogy az összes 

alvásidő ne csökkenjen le nagyon, szép fokozatosan lehet csak csökkenteni a 

nappali alvásmennyiséget, akkor kell továbblépni, ha közben javulás látszik az 

éjszakai alvás terén. A túlfáradás nagyon felboríthatja a módszer menetét, ennek 

elkerülésére inkább lassabban kell haladni. 
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Mikor legyen az esti fektetés időpontja?  

    

 A babáknak az első 1-2 évben kisebb eltérésekkel 10-12 óra alvásra van szükségük 

éjszaka. Ha tudjuk, hogy reggelente általában mikor ébred fel a baba, akkor 

visszafelé számolva már azt is tudjuk, hogy ehhez mikor kell lefektetni. Persze, ez 

csak az elmélet. :-) A babák általában korán kelők, kevés baba kel délelőtt 9-kor, 

inkább a reggel 6-7 óra a jellemző. Így az ideális lefekvési idő este 6-8 óra közé 

tehető. A lefektetés idejét a baba diktálta napirendnél az álmosság jelei 

határozzák meg, a stopper szerinti napirendnél az utolsó nappali alvás óta eltelt 

idő a mérvadó, az óra szerinti napirendnél pedig fix időpont. Az első hónapokban 

a szülők hosszabb alvását biztosítandó, a késői altatás is működhet. Újszülött 

korban a babák arányosan még többet alszanak napközben, mint a későbbi 

hónapokban, így célszerű az esti fektetési időt későbbre időzíteni, hogy ne hajnali 

4-kor legyen a reggeli kelés. Az első 1-2 hónapban ideális a 22:00 óra körüli 

fektetés, a szülők alvásritmusához igazítva. Aztán, ahogy a baba egyre idősebb 

lesz, és megnövekszik az éjszakai alvással töltött idő, az esti lefektetés idejét előre 

lehet hozni, este 9, majd 8 óra körülire.  

 A későesti fektetéssel közelebb hozod egymáshoz a baba és a te saját 

alvásritmusodat. Az éjszaka első felében általában hosszabb szakaszokat alszanak 

át a babák. Így, ha egyszerre fekszetek esténként, akkor már kisbaba kortól kapsz 

2-4 óra, megszakítás nélküli alvásidőt. Ez persze csak akkor működik, ha a szülők 

nem pacsirták, azaz ha este 9-kor neked már rég éjszaka van, és aludni szeretnél, 

akkor nincs értelme az este 11-es baba fektetési időnek. De ebben az esetben a 

hajnali 5-ös babakelés sem okoz neked problémát. � Ha szeretnéd későbbre 

tenni a pici esti fektetési idejét, akkor az első hónapokban egyszerűen tegyél be a 

nap végére még egy „délutáni alvást”, és csak a következő körben induljon az esti 

rutin. Ha már 4-6 hónapos a baba, és egy plusz alvás miatt túl későre csúszna az 
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esti alvás kezdete, akkor a nappali alvásokkal tudsz trükközni. Lásd a napirend 

eltolása részt a következő fejezetben.  

 

Ha nektek sehogy sem jön ki az általában javasolt este 6 és 8 közötti esti altatás, 

akkor sincs semmi gond. Ha a baba későn fekvő/későn kelő típus, akkor nyugodtan 

aludhat este 10-től reggel 8-9-ig. Ha pedig több gyermek van, akkor érdemes úgy 

sakkozni az altatási időkkel, hogy lehetőleg ne ébresszék fel egymást a gyermekek 

se az esti fektetés kapcsán, se reggel. Ha a nagynak/nagyobbaknak bevált a 

napirendjük (ha bölcsi/ovi/iskola van, akkor az a napirend adott), akkor a kicsi 

alvásait tudod ehhez hozzáigazítani. 

Saját sztori:  

Nálunk így néz ki az esti napirend (4 éves nagyfiú és 5 hónapos öcsike): 

A nagyfiú napirendje: 

18:30 vacsora 

19:00 fürdés 

19:30 kiszállás a kádból, pizsama, mese 

19:45-20:00 elalvás 

 

A baba napirendje: 

18:45 fürdés 

19:00 pizsama, etetés, összebújás 

19:30-19:40 elalvás. 

Azaz, amíg a nagy fürdik, a kicsi öltözik, eszik, összebújás van. Aztán mire a baba 

jóllakik, megnyugszik, a bátyja is kiszáll a kádból, csend lesz. Így a kicsi nyugodtan 

el tud aludni. A nagyot sem zavarja az elalvásban a baba, hiszen háromnegyed 8-

ra már többnyire alszik. Az esti altatás így kétemberes, 7-től kapcsolódik be apa is 

a menetbe, ő intézi a nagyfiút, én pedig az öccsével foglalkozom.  
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A reggelek is többé-kevésbé jól kezelhetőek, a nagyfiú 6 körül kel, a kicsi 6-6:30 

között. Én pedig általában este 9-kor már alszom, és reggel 5-kor kelek. � (Ha 

nem vagy pacsirta típus, nehogy ezt a napirendet kövesd!) 

 

Sokkal fontosabb az esti alvásidő óra szerinti megválasztásánál, hogy időben 

menjen aludni a baba. Azaz nem az a lényeg, hogy épp 7 vagy 9 óra van, hanem 

az, hogy a baba mennyire fáradt. Az első 2-3 hónapban nem a cirkadián ritmus 

határozza meg az esti lefekvés idejét, hanem az alvásnyomás. Azaz, ha a baba 

kellően fáradt, el fog tudni aludni. Ha látod az álmosság jeleit, akkor mehet a baba 

aludni. Majd később, ha kialakul a baba napi ritmusa, az esti altatás ideje is egyre 

jobban rögzül. 

Ha túl későn kezded el lefektetni a babát, az esti rutin csak macera lesz, a gyerkőc 

már nyűgös, nincs kedve fürdeni, idő előtt bealszik a cicin, vagy ellenkezőleg, 

hevesen tiltakozik az elalvás ellen. Ebben az esetben a következő este próbáld 

meg fél órával hamarabb kezdeni a lefektetési szertartást. Így pár nap alatt 

kitapasztalod a babád optimális ébrenléti idejét, és a legmegfelelőbb pillanatban 

teheted majd le aludni. 

Nem győzöm hangsúlyozni: Óvakodj a túlfáradástól!  

 

Hogy lesz egyszerre rugalmas éHogy lesz egyszerre rugalmas éHogy lesz egyszerre rugalmas éHogy lesz egyszerre rugalmas és kiszámíthatós kiszámíthatós kiszámíthatós kiszámítható    is a napirend?is a napirend?is a napirend?is a napirend?    

Sokan a napirendet úgy értelmezik, hogy az csak egy óramű pontosságával 

vezérelt, percről-percre szigorúan beosztott napi rendszer lehet, ahol nincs helye 

semmiféle kihágásnak. Ettől persze mindenki ódzkodik, hiszen ez a megoldás 

gúzsba köti a szülőket. De szerencsére a jó napi rutin korántsem így néz ki. A 

rugalmas napirend azt jelenti, hogy – figyelve a baba általános és aznapi igényelt, 

és a mi általunk betervezett dolgokat, tervezzük meg az adott napot egy bevált 

sablon alapján.  
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Nézzünk egy példát:  

A A A A mai teendőkmai teendőkmai teendőkmai teendők: el kell menni a patikába kiváltani a recepteket, jó lenne sétálni 

egyet, és nincs még megfőzve a mai ebéd.  

A baba általános igényei:A baba általános igényei:A baba általános igényei:A baba általános igényei: 2 órát tud ébren maradni, majd elálmosodik, kb. 1 órát 

alszik utána, kb. 3 óránként eszik és este 7 körül szokott aludni menni.  

A baba mai A baba mai A baba mai A baba mai ––––    aktuális igényei:aktuális igényei:aktuális igényei:aktuális igényei: a reggeli ébredés 1 órával korábban volt a 

szokásosnál, így hamarabb fog nappal elfáradni.  

A szokásos napirend:A szokásos napirend:A szokásos napirend:A szokásos napirend: ébredés (kb. 7 óra)– etetés – 2 óra ébrenlét – 1 óra alvás – 

evés – 2 óra ébrenlét – 1 óra alvás stb. - esti alvás - éjszakai evések. 

A mára tervezett napirend:A mára tervezett napirend:A mára tervezett napirend:A mára tervezett napirend: ébredés (6 óra) – evés – 1, maximum 1,5 óra ébrenlét– 

alvás (főzés, ha belefér) – evés – 2 óra ébrenlét (patika) – alvás (otthon, kiságy) – 

evés – két óra ébrenlét, közben séta – alvás- stb. 

Azaz a mai napirend úgy készült, hogy mind a három fontos szempontot 

figyelembe vettük: a baba általános és aznapi igényeit, illetve a mi aznapi 

teendőinket is. Ettől pedig kiszámítható és kellően rugalmas lesz a nap. Persze, 

néha fontos a priorizálás is, ha a baba a reggeli alvásból korábban ébred, akkor 

lehet, hogy nem lesz kész az ebéd, vagy a patikába menés egy zápor miatt nem az 

első, hanem a második alvás utánra csúszik. És akkor sincs semmi gond, ha a baba 

valamelyik alvás előtt még megéhezik, akkor egyszerűen újra megszoptatod.  

 

A napirend segít jól időzíteni a rokonlátogatásokat (ha a baba nem össze-vissza 

alszik, hanem kiszámíthatóan, pl. 2 órás ébrenlétek után, akkor nem nehéz 

kilogikázni, hogy mikor érkezzenek meg a vendégek, hogy egy kipihent, jóllakott 

babával találkozzanak, és ne akkor csengessenek, mikor épp alvásidő van), az 

időpont kéréseket, és a váratlan helyzetekre is megfelelő rugalmasságot ad.  
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Emellett abban is nagyon sokat segít a jól kialakított napirend, hogy eldönthesd, 

a baba épp miért sír vagy nyűgös. Ha eltelt a megszokott 1,5 órás ébrenlét, akkor 

inkább fáradt, mint éhes. Ha rövidebb volt az éjszakai alvás, akkor hamarabb fog 

eljönni a következő alvásidő. Ha hirtelen a baba jóval gyakrabban éhezik meg, 

többet eszik, akkor pedig épp egy növekedési ugrás zajlik, és nem a fáradság a 

sírás oka.  

 

A legfontosabb üzenete ennek a lépésnek az, hogy találd meg a baba életkorának 

és egyéni igényeinek megfelelő ideális napirendet, majd ragaszkodj hozzá. � 

 

6. LÉPÉS: AZ ETETÉSEK MENETE 

 

A baba etetéseinek beillesztése a napirendbe szintén fontos lépés a nyugodt 

éjszakák és a vidám nappalok felé.  

Az első hónapokban a picik gyakran megéheznek, és az alvásukat leginkább az 

éhség miatt szakítják meg. Így kézenfekvő, hogy ha a baba felébred, kap enni, az 

igényei szerint, teljesen mindegy, hogy mennyi az idő. Az evés után úgyis 

nemsokára újra aludni fog. Ahogy az alvások rendeződnek az elkövetkező 

hónapokban, úgy az etetések rendje is szépen kialakul. A pici egyre 

kiszámíthatóbb módon éhezik meg, a napi ritmus kialakulása az éhségre is 

hatással van. Tehát, amíg az alvások kapcsán baba diktálta napirend van, 

egyszerűen csak etesd meg a picit minden ébrenlétnél. (Tápszeres babánál vedd 

figyelembe az orvosotok utasításait is!) Azaz, ha a pici felébredt, etesd meg, majd 

maradjon ébren addig, amíg nem álmosodik el, utána pedig aludjon. Aztán 

ébredés után megint jöhet a következő etetés. Éjszaka csak annyi lesz a változás, 

hogy az evés után nincs „játék”, hanem a visszaalvás jön. Természetesen, ha a 

baba napközben csak 30-45 perces rövid szundikat vesz, akkor túl gyakori lenne 
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az evés minden ébredés után. Itt inkább figyeld a babát, és például minden 

második alvás után etesd, vagy hol az alvás után, hol az alvás előtt adj neki enni.  

 

Miért praktikus, ha ébredés után eteted a babát?Miért praktikus, ha ébredés után eteted a babát?Miért praktikus, ha ébredés után eteted a babát?Miért praktikus, ha ébredés után eteted a babát?    

Egyrészt azért, mert a kialudt baba nyugodtabb, frissebb, így ügyesebben szopizik, 

nem alszik be idő előtt a cicin, cumisüvegen. Másrészt, a bealvás a böfizést is 

akadályozza, így a hasfájások egy része is kivédhető. Ráadásul, sok baba evés alatt 

vagy közvetlen utána szeret kakilni, így az ébren lévő babánál a pelus csere is 

egyszerűbb. Persze, azzal sincs baj, ha nem mindig éhes a baba ébredés után, és 

akkor sincs tragédia, ha a baba rögtön újra elalszik az etetés után. Az ébredés utáni 

etetés hátránya, hogy nagyobb az esély rá, hogy a baba hamarabb fog megéhezni, 

mint ahogy kialudta magát, így idő előtt fog felébredni.  

Ha áttértetek már a stopper szerinti napirendre, akkor pedig szintén időzítsd az 

evések menetét az alvásokhoz úgy, hogy ne az alvásidő közepén éhezzen meg a 

baba.  

 

Nézzünk egy példát: 

Bori 4 hónapos, két alvás között 2 órát tud ébren maradni elfáradás nélkül, éjjel 

11 órát alszik (éjjel 2x eszik) és reggel 7-kor kel. 4 óránként éhezik meg. 

 

Az ajAz ajAz ajAz ajánlott napirend:ánlott napirend:ánlott napirend:ánlott napirend:    

7:00 ébredés 

7:15 evés 

8:30-9:30 alvás 

11:00 evés 

11:30-12:30 alvás 

(14:00 evés) 
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14:30-15:30 alvás 

15:30 evés 

17:30-18:00 alvás 

19:30 evés 

20:00 alvás 

1:00, 4:00 éjszakai evés 

 

A délután 14 órás evést akkor érdemes betenni, ha a baba hamarabb ébred a 

harmadik alvásából amiatt, hogy megéhezik. Emellett az esti órákban is beleférhet 

még egy etetés az utolsó délutáni alvás előtt vagy után, hogy az éjszaka első 

felében biztosan ne éhezzen meg a baba.  

 

Ha pedig fix napirenden vagytok, akkor az evéseket is be tudod óra szerint 

illeszteni, amennyiben kiszámíthatóan éhezik meg a babád. Ha pedig ez nem 

megy, akkor az óra szerinti altatásokat kombináld az igény szerinti etetésekkel.  

A példa napirendjeim általában nem tartalmaznak etetéseket, mert az evések 

gyakorisága tapasztalataim szerint sokkal nagyobb eltéréseket mutat az 

ugyanolyan korú babáknál is, illetve nagymértékben függ a táplálás módjától.  

 

Hányszor egyen a baba? 

Személy szerint az igény szerinti etetések híve vagyok, még tápszeres babáknál is. 

Az óra szerinti etetésre csak speciális, orvosi esetekben van szükség, de ezt mindig 

személyre szabottan, a kezelőorvossal kell egyeztetni. Az újszülöttek és az 1-2 

hónapos babák még 2-3 órán belül is megéhezhetnek, náluk teljesen természetes 

a gyakori evés éjjel-nappal. Aztán 2-3 hónapos korra a cirkadián ritmus érésével a 

babák lassan alkalmazkodnak a nappalok és az éjszakák váltakozásához, nappal 

többször éheznek meg, éjjel pedig egyre csökken a táplálékbevitel. A megfelelő 
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anyatej mennyiség eléréséhez is elengedhetetlen a gyakori szoptatás, hiszen a 

tejelválasztás legfontosabb szabályozója a baba. 

A növekedési ugrásoknál lehet 1, maximum 2 hétig tartó időszak, amikor a pici 

újra gyakrabban kér enni/kevesli a szokásos adagot éjjel és nappal is. Aztán, ahogy 

beáll a fokozott tejtermelés/nő az adag, a baba visszatér a megszokott ütemhez. 

Változó, hogy egyszerre mennyi ideig szopizik a baba, és hogy mennyit eszik. A két 

dolog nem mindig függ össze, vannak babák, akik 5 perc alatt tetemes 

mennyiséget termelnek be, mások egy órát is eszegetnek. 

Az igény szerinti etetés nem zárja ki a napirend alkalmazását, sőt megkönnyíti azt. 

Ha ugyanis össze-vissza zajlanak a napok, hajlamosak vagyunk minden egyes 

sírásra úgy gondolni, hogy a baba biztos éhes. Hiszen arról fogalmunk sincs, hogy 

épp álmos-e vagy sem, mivel össze-vissza alszik, vagy inkább nem alszik 

napközben. Ilyenkor szokott bekövetkezni az, hogy a baba igazából nem igény 

szerint szoptatott, hanem állandóan. Ha a baba huzamosabb ideig fél-egy 

óránként kap cicit, akkor persze ehhez a fajta etetési módhoz szokik hozzá. Azaz 

sosem lakik jól igazából, mindig csak egy kicsit eszik, és emiatt persze óránként 

megéhezik. De ez nem az ő igénye, hanem mi értettük félre a jelzését. Ráadásul, 

ha a baba épp azért sírt, mert fáradt vagy fáj a hasa, akkor az etetés nem fogja 

megoldani a problémáját. Ha sikerül neki, akkor bealszik a cicin (ha pechje van, 

akkor az anyuka minduntalan felkelti, hogy nehogy „éhes” maradjon), a hasfájás 

pedig nem biztos, hogy az etetés hatására csillapodni fog. Emellett a baba még 

egy dolgot megtanul: ha bármi baja van, arra a megoldás csakis a cici/cumisüveg 

lehet. Így nem elég, hogy a valódi igényét nem elégítjük ki, csak egyfajta 

megnyugvási technikát tanítunk neki, azaz ha bármi fáj, ha nyűgös, ha beteg, ha 

fáradt, ha nem tud elaludni, ha hideg van vagy szorít a pelus, akkor majd a cici 

segít. Azaz a baba – az anyukák kedvelt megfogalmazásában „nagy cicista” vagy 

cicifüggő lesz”, amelyik kifejezés híven tükrözi, hogyan tudunk kialakítani olyan 
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szokásokat a babánál, amik hasonlítanak a függőségekre. Ahelyett, hogy a baba 

napi ritmusát megismerve, pontosan tudnánk, hogy mikor szokott megéhezni, 

mikor fáradt, és mikor van túlpörgött állapotban, amikor a csendes szobába 

vonulás és az összebújás a megoldás. Ráadásul a túl gyakori etetés miatt a baba 

legtöbbször csak a kevésbé laktató, de laktózban gazdag tejfrakcióhoz jut hozzá, 

ami emésztési problémákat okozhat és kevésbé telít. Emellett a baba – aki 

hozzászokott az állandó ellátáshoz – éjjel sem 6 óránként fog megéhezni, hanem 

folytatja a számára megszokott óránkénti evést, azaz az alvása állandóan 

megszakad amiatt, hogy éhes. Ez persze nem azt jelenti, hogy a baba sosem fog 

hamarabb megéhezni és szigorúan tartanod kell magad bármilyen intervallumhoz 

a pici etetése kapcsán. És az is teljesen természetes, hogy a „komfortcicizés” jó 

dolog, a babáknak nem csak az evést jelenti a szopizás. Csak a mértékre érdemes 

figyelni, és a sírás vagy nyugtalanság egyéb okaira is gondolni.  

Ha nem vagy biztos benne, hogy a baba eleget eszik-e, és emiatt inkább óránként 

eteted, akkor érdemes konzultálnod a gyermekorvosotokkal vagy szoptatási 

tanácsadó segítségét igénybe venni, megbeszélni, hogy mennyi is a gyerkőc 

ideális súlygyarapodása, le van-e maradva, vagy ideális a fejlődése. Ha pár napig 

méred, hogy mennyi változik a baba súlya nap-nap után, akkor jobban tudod 

követni, hogy megvan-e a szükséges napi bevitel vagy sem.  

 

Hol történjenek Hol történjenek Hol történjenek Hol történjenek az etetések? az etetések? az etetések? az etetések?     

Jó, ha az etetéseknek is van egy bevált rutinja. Egy kényelmes szoptatós fotel vagy 

ágy, ahol nem zavar titeket senki, távol a hangos zajoktól, bántó fényektől. 

Érdemes más körülmények közt etetni nappal és éjjel. Hiszen éjjel azt szeretnénk, 

hogy a baba minél kevésbé ébredjen fel, és ha jóllakott, akkor folytassa az alvást. 

Ezt úgy tudod a legkönnyebben elérni, ha gyorsan reagálsz a felébredésre, nem 
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zajongsz feleslegesen, nem kapcsolsz lámpát, minél gyorsabban elkezded az 

etetést. Majd ahogy a baba jóllakott, mehet is vissza aludni.  

A nappali etetések ezzel szemben teljenek vidáman, maximum félhomályban, 

esetleg más környezetben is, mint éjjel. Főleg akkor, ha az ébredés után kap enni 

a baba. Hiszen akkor nem az a cél, hogy evés után elaludjon, hanem utána a játék, 

az ébrenlét következik.  

 

Az éjszakai ébredések és az éhség 

Az első pár hónapban nem várható el a babától az éjszaka átalvása, főleg akkor 

nem, ha 10-12 órában gondolkodunk. De vajon minden éjszakai ébredést az éhség 

okoz? Korántsem. Ha minden egyes ébredésnél automatikusan megeteted a 

babát, akkor sok esetben a baba még azelőtt kap enni, hogy megéhezett volna. 

Ráadásul hozzá is fog szokni ahhoz, hogy minden felébredésnél enni kap. Pár hét 

múlva pedig már ragaszkodni is fog ehhez. Tehát, mielőtt ösztönösen cselekszel, 

érdemes figyelni, hogy mi lesz a mozgolódás vége. Könnyen elképzelhető, hogy a 

baba igazából fel sem ébredt, és 1-2 perc elteltével békésen alszik tovább. Ebben 

az esetben teljesen felesleges lett volna ténylegesen felébresztened. Ha viszont 

éhes, akkor ezt nyíltan a tudtodra is fogja adni. Ilyenkor a teendő a minél 

gördülékenyebb, nyugodtabb és gyorsabb megetetés, hogy a baba ne zökkenjen 

ki az éjszaka ritmusából, és neked is könnyebb legyen a visszaalvás. Hidd el, pár 

nap megfigyelés után pontosan fogod látni, hogy igazi éhségről vagy egyéb okból 

bekövetkező ébredésről van szó.  

Honnan tudhatod, hogy az éhség kelti a babát?  

Ha a pici 3-4x felkel az éj folyamán, keresi a cicit, vagy várja a cumisüveget, 

rendesen eszik (elfogy a szokásos adag/ kiürül a cici, jól hallhatóan nyel a baba), 

majd az evés után visszaalszik, és 2-3 órán belül nem ébred fel/vagy ha felébred, 

akkor sem kér enni - akkor biztos lehetsz, hogy az éhség miatt ébredt fel a baba. 
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Ha viszont óránként kel, csak nyammog a cicin, vagy 2 perc alatt bealszik a 

tápszeren, akkor nem éhes, hanem csak etetés közben tud visszaaludni. 

Ha a baba éjjel a tervezett/megszokott etetések közötti időben ébred fel, akkor 

dilemmában leszel: vajon újra megéhezett, vagy más miatt ébredt fel? Ilyenkor 

mindig gondold át, hogy nappal mennyit evett a baba, mikor evett utoljára, kb. 

mennyit, és vajon most tényleg éhesnek tűnik? Ha igen, akkor adj neki enni, de 

éberen figyeld a viselkedését. Ha 1-2 perc evés után már alszik is, akkor nagy 

eséllyel nem volt éhes. Akkor sem valószínű az éhség, ha előtte fél órával evett 

egy nagyot, vagy ha már fél óránként ébred fel „enni” a pici. (Itt jegyzem meg, 

hogy ezek a megállapítások csak időre született, egészséges babákra vonatkoznak, 

egyéb esetekben mindig a gyermekorvos határozza meg a baba éjszakai 

etetésének menetét.) Pár nap alatt általában tisztázódik, hogy az éjszakai 

ébredések hátterében vajon minden alkalommal az éhség áll-e.  

 

Mit csinálj, ha a baba felébred éjjel, de nem éhes? Mit csinálj, ha a baba felébred éjjel, de nem éhes? Mit csinálj, ha a baba felébred éjjel, de nem éhes? Mit csinálj, ha a baba felébred éjjel, de nem éhes?     

Ha a baba a két etetési idő között is felébred, és biztos vagy benne, hogy nem az 

éhség keltette fel, akkor először is gondold át, és ha lehetséges, old meg az 

ébredés okát (átázott pelus, túl meleg ruházat, fogfájás). Ha pedig a baba nem 

alszik vissza magától, akkor vess be egyéb altató technikákat: halk suttogás, 

fejsimogatás, „ssss” hangok, ringatás.  Jó, ha a baba nem csak etetés közben tud 

visszaaludni, hanem más módszerek is működnek. Ráadásul, az egészséges alvási 

szokások kialakításának egyik alapelve, hogy ne rögtön a maximumot nyújtsd, 

hanem előbb nézd meg, mit is igényel igazából a baba. Ha csak egy-két perces 

simogatás is elég ahhoz, hogy visszaaludjon, akkor feleslegesen rögtön kivenni, 

ringatni, etetni, cumit adni a szájába, a biztonság kedvéért tisztába tenni és 

altatódalokat énekelni neki. Biztos, ami biztos alapon. Az a baj ezzel, hogy a kicsi 

hozzászokik a maximumhoz, ezt fogja a normálisnak, a hétköznapinak tekinteni. 
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És ez felesleges megterhelés a szülőknek. Ráadásul a maximum felett már nehéz 

bármit is nyújtani. Így nincs mit bevetni, ha a baba egy kis extra törődést igényel, 

jön a foga, megfázott vagy épp szorong. Emellett, ha mindig minden technikát 

bevetsz, akkor nem hagysz lehetőséget a babának, hogy maga is próbálkozhasson. 

Ez olyan, mint a pótkerék és a bicikli esete. Ha sosem veszed le a pótkerekeket, a 

csemetéd sosem tanul meg nélküle kerékpározni. Persze a másik véglet se jó, ha 

idő előtt veszed le, vagy fel sem rakod azokat a kerekeket.  

 

Az éjszaka, etetések nélkül  

Azt, hogy mikortól alussza át a baba az éjszakát megéhezés nélkül, nehéz 

megjósolni. A legtöbb pici 6 hónapos korig vagy tovább is igényli az éjszakai 

evéseket. De a tendencia az, hogy ezek száma szép fokozatosan csökken (kivéve 

egy-egy növekedési ugrást). Ha ez mégsem így történik, akkor érdemes 

átgondolni, hogy nem az a baj-e, a baba nem azért eszik-e óránként, mert minden 

éjszakai ébredéskor csak etetés közben tud visszaaludni, vagy az éjszakai és 

nappali etetések egyensúlya borult fel?  

Ha a baba éjjel gyakran ébred fel enni, és szeretnéd, ha kevesebbszer kellene 

megetetni, az alábbi megoldások jönnek szóba az első 6 hónap során: 

• A nappali etetéseknél figyelj arra, hogy a baba evését ne zavarja meg 

semmi, lakjon alaposan jól. 

• Kerüld a túl gyakori nappali etetést. Bár az igény szerinti etetést 

támogatom, azt gondolom, hogy a fél- egy óránkénti nappali evés kevés 

esetben indokolt. Érdemes kivárni, amíg a baba jelzi, hogy megéhezett, 

ahelyett, hogy már azelőtt megetetnéd, biztos, ami biztos alapon. Ha nem 

vagy biztos benne, hogy egyszerre mennyit szopizik a baba napközben, 

érdemes lemérned a picit evés előtt és után. Így megbizonyosodhatsz róla, 

hogy egy-egy alkalommal mennyit is eszik pontosan a baba, és az mennyi 
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ideig tart ki. Látni fogod, hogy az evések mennyisége vagy hossza nem jelzi 

mindig pontosan, hogy épp mennyit evett a pici. És az anyatej összetétele 

sem állandó, így az sem biztos, hogy 150 ml után később éhezik majd meg 

a baba, mint 80 ml után. Bízz a csemetében, jelezni fog, ha éhes!  

• Az is segít, ha bevezeted azt, hogy a babát inkább a nappali alvásból 

ébredés után eteted. Ilyenkor a baba kipihent és biztosan éhes. Ha jóllakott, 

akkor fél óra múlva jelentkező sírás esetén kicsi az esélye, hogy újra 

farkaséhes lett, ilyenkor célszerű más okot feltételezni (pelus, fáradság, 

poci fájás, stb.) a sírás mögött, és az etetés helyett a valódi problémát 

oldani meg, illetve más nyugtató technikákat is bevetni. 

• Figyelj rá, hogy az utolsó esti etetésnél biztosan jóllakjon a baba. Ha 

rendszeresen elalszik pár perc után a cicin vagy a cumisüvegen, akkor nem 

biztos, hogy annyit evett, amennyire szüksége van. Ha ez gyakran előfordul, 

tedd korábbra az esti etetést, vagy ne ez legyen az utolsó lépés az 

altatás/esti rutin során.  

• A A A A zsinóretetészsinóretetészsinóretetészsinóretetés::::    az éjszakai evések optimalizálására jó megoldás a délutáni, 

kora esti órákban gyakrabban megkínálni a babát. A pici túletetése 

természetesen nem cél, és a korai hozzátáplálás bevezetése is kerülendő.  

• AAAAz álometetés:z álometetés:z álometetés:z álometetés: lényege, hogy a babát óvatosan felébreszted este mielőtt 

aludni mennél, és csendben megeteted. Tételezzük fel, hogy a picit este 8-

kor tetted le aludni, és te 11-kor szoktál lefeküdni. Ilyenkor 10:30-kor etesd 

meg újra a babát. Ezzel elkerülheted, hogy a gyerkőc 12-kor a legmélyebb 

álmodból ébresszen fel, mert pont addigra éhezik meg.  

• Fix Fix Fix Fix etetési intervallumok:etetési intervallumok:etetési intervallumok:etetési intervallumok: az is megoldás lehet, hogy a babát csak fix idő 

eltelte után eteted meg éjjel: azaz ha például a pici nagyjából 3 óránként 

eszik nappal, így te is ezt lövöd be éjjelre. Azaz az utoljára este 9-kor evő 

babának nem adsz enni éjfélig. Ha hamarabb ébred, akkor máshogy 
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próbáld meg visszaaltatni. Ez sokak számára kegyetlenül hangzik, de azt 

gondolom, hogy minden anya érzi, hogy egy-egy ébredés kapcsán 

mennyire játszik szerepet az éhség, és mindig lehet olyan eset, amikor a 

körülmények azt diktálják, hogy mégis beiktatsz egy extra étkezést éjjel. 

Ráadásul azzal, hogy limitálod az éjszakai evések számát az önálló 

visszaalvás felé is tettél egy nagy lépést, hiszen ha a baba minden éjszakai 

felébredésénél gondolkodás nélkül az etetést, mint visszaaltatási technikát 

választod, akkor a baba azt fogja megtanulni, hogy ez az egyetlen 

lehetséges visszaalvási mód létezik. 

 

Összefoglalva, az igény szerinti etetés és a baba diktálta vagy stopper napirend 

szépen megfér egymás mellett, és arra is számos lehetőséged van, hogy ésszerű 

határok között tudd tartani a baba éjszakai etetéseinek számát anélkül, hogy a 

baba éhes maradna, vagy az anyatej termelése csökkenne.  

    

  

7. LÉPÉS: AZ ALVÁSI SZOKÁSOK 

 

Miért fontosak az alvási szokások, és hogyan alakulnak ki? 

Az alvási szokások nagyban meghatározzák, hogy a baba mennyit és milyen 

minőségben alszik. Hogy hányszor ébred éjjelente, hogy milyen hosszan alszik 

napközben, hogy mennyire van szüksége rád vagy valamilyen segédeszközre 

ahhoz, hogy elaludjon.  

Azt, hogy hogyan alszik a baba, nem kizárólag örökletes tényezők határozzák meg. 

A tanulásnak, a baba környezetének is jelentős hatása van rá. Az például, hogy 

mennyi a baba alvásigénye, nagyobb részben genetika (kisebb részben az 

ébrenléti időben történtek, és az alvás minősége határozza meg). Ezzel szemben 
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az, hogy a baba mennyit alszik, leginkább a baba alvási szokásain, a környezetén, 

és végső soron rajtunk, a szülein múlik. Mert a baba alvási szokásait bizony mi 

alakítjuk ki. Nyilvánvaló, hogy a pici is jelzi, hogy mit szeretne, de a jelzésére mi 

többféleképp reagálhatunk, ezáltal alakítva ki az alvás menetét. Nézzünk egy 

példát, hogy lásd, pontosan mire gondolok. 

 

Juci kislánya, Flóra 5 hónapos. Nappal kizárólag a babakocsiban tud aludni. 

Nézzük meg, hogy alakult ki ez a szokás. 3 hónaposan még az ágyában aludt a 

baba napközben. Aztán beköszöntött a jó idő, és Juci gyakrabban vitte sétálni a 

kislányát a babakocsival a közeli parkba. A baba élvezte a friss levegőt, és egyszer-

egyszer elszundított a kocsiban még az alvásidő előtt. Jucinak tetszett, hogy Flóra 

milyen békésen elaludt, és hogy milyen hosszan alszik a babakocsiban, így innentől 

úgy időzítette a sétákat, hogy pont alvásidőre essenek. Pár hét alatt Flóra nagyon 

ügyesen megtanult elaludni a séták során, megszokta, hogy mindig mozog alatta 

a babakocsi. Minden rendben is volt. De aztán esős, szeles napok következtek, nem 

lehetett sétálni menni. Juci kénytelen volt otthon maradni, de Flóra a kiságyban 

már nem akart elaludni. Ez persze nem véletlen. Miután hetek óta kivétel nélkül a 

babakocsiban aludt, ez szokássá vált, amihez természetesen ragaszkodott. Az új 

szituációban nem érezte magát jól, furcsa volt neki az ágy, hiányzott neki az 

ismerős környezet. Ráadásul egyre álmosabb lett, de az anyja mégse tette a 

babakocsiba. Így pedig nem tudott elaludni. Sírni kezdett. Juci nem tudta, mitévő 

legyen, így inkább gyorsan becipelte a babakocsit a szobába, és ott altatta tovább 

Flórát. A kislány végre, nagy nehezen elaludt. Juci innentől kezdve rossz időben is 

a babakocsiban tologatta a kislányát a lakásban. 

Vajon Juci elrontott valamit? Nem. Csinálhatta volna máshogy is? Igen.  

Hol vannak a történetben a fordulópontok, ahol Juci dönthetett volna másképp 

is? 
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1. Az első fordulópont az volt, amikor Flóra néha elaludt a 

babakocsiban. Itt Juci dönthetett volna úgy is, hogy inkább hamarabb 

hazaindul, ha Flórát álmosnak látja, és minden alkalommal otthon, a 

kiságyában teszi le aludni.  

2. A következő döntési helyzet az volt, mikor Juci már tudatosan, 

alvásidő előtt indult a parkba, mert azt szerette volna, ha a kislánya 

a babakocsiban aludna. Juci maradhatott volna annál a verziónál is, 

hogy nem altatja direkt a babát séta közben, de egyszer-egyszer 

hagyja, ha épp a körülmények úgy hozzák, hogy a babakocsiban 

aludjon.  

3. A harmadik fordulópont akkor következett be, amikor Juci már 

kizárólag a babakocsiban altatott több héten keresztül, ezzel 

kialakított egy új alvási szokást. Ezt Flóra megszokta. A kiságyban 

alvás emléke pedig egyre halványodott. 

4. A következő döntési helyzet akkor jött el, mikor esni kezdett. Itt két 

opció volt. Juci vagy ragaszkodik ahhoz, hogy a kislánya az ágyában 

aludjon el, vagy újra beveti a babakocsit.  

5. A következő pont, ahol Juci máshogy is dönthetett volna, akkor jött 

el, mikor Juci folytatta a babakocsis altatást úgy is, hogy már tudta, 

Flóra már csak így tud elaludni.  

 

A baba alvási szokásai így alakulnak ki, azaz azt is mondhatjuk, hogy így alakítod ki 

azokat. Mert a fenti példában Flóra nem kérte a babakocsiban alvást. Juci 

gondolta azt, hogy ez jó módszer, és ő hozott meg egy csomó döntést ezzel 

kapcsolatban. (Persze, Flóra reakciója is közrejátszott ezekben a döntésekben. Ha 

a kislány nem alszik el séta közben, hanem nyűgös lesz vagy sír, akkor Juci 

valószínűleg hazaindul korábban. Vagy pár percig ringatja a parkban a babát a 
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karjában, és amikor megnyugodott vagy elaludt, akkor teszi be a babakocsiba. 

Sokféle lehetőség van.)  

Mint láttuk, Juci több ponton is hozhatott volna más döntést. És mielőtt 

ráhúznánk Jucira a vizes lepedőt, Juci nem döntött rosszul. Ott, abban a 

szituációban, a lehető legjobb döntést hozta. Mert Flórának akarta a legjobbat. 

Lehet, hogy ha tudta volna, hogy a kislánya már nem fog tudni a kiságyában 

elaludni, akkor máshogy dönt.  

Úgy is határozhatott volna, hogy az első esős napon nem cipeli be a babakocsit a 

szobába, hanem kitartóan ringatva segít elaludni Flórának anélkül is.  

A példa célja nem az, hogy Juci döntéseit bíráljuk. Kizárólag azt demonstrálja, hogy 

a baba alvási szokásait te alakítod ki, és te is tudsz változtatni rajta, ha valami már 

nem működik. Ha Flóra kinövi a babakocsit, már nem alszik benne jól, vagy Juci 

dönt úgy, hogy elég a tologatásból, akkor van lehetősége új alvási szokások 

kialakítására. 

 

Még mielőtt belemegyünk a hogyanba, tisztázzuk, mit értek pontosan alvási 

szokás alatt. Röviden annyit, hogy hol és hogyan alszik el, illetve alszik tovább a 

baba. Alvási szokás az, hogy a baba cicin alszik el, majd ha mélyen alszik, berakod 

a kiságyába. Vagy cumival a szájában, a nagyágyon együtt fekve alszik el, és ott is 

maradtok, amíg fel nem ébred. Vagy apa ringatja, majd ha elaludt, a mellkasán 

alszik tovább. Vagy hintában alszik el, és utána átteszed a kiságyába. Vagy a 

kiságyában alszik el, miközben simogatod a fejét, ha pedig hamar felébred, akkor 

gyorsan cicire rakod, úgy alszik tovább. Vagy a saját szobájában, magától alszik el, 

de az első ébredésnél átviszed magatokhoz a hálóba.  
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Milyen az ideális altatási mód?  

Amelynek segítségével  

• a baba könnyen, sírás nélkül tud elaludni, lehetőleg rövid idő alatt, 

• a pici hosszan, nyugodtan alszik, nem ébred fel feleslegesen, 

• a baba könnyen visszaalszik az éjszakai ébredéseit követően,  

• a pici eleget alszik éjjel és nappal, nem ébred fáradtan, nem nyűgös 

napközben, 

• a baba elaltatása nem ró rád vállalhatatlan terhet, nem okoz egészségügyi 

kockázatot, nem okoz súlyos konfliktushelyzetet. 

 

Milyen alvási szokásokat érdemes kialakítani az első hat hónap során? 

Az baba életében az első hat hónap során kialakított alvási szokások megalapozzák 

az egészséges alvást, biztos alapokat nyújtva a következő évekre. De ez nem azt 

jelenti, hogy a 6 hetes babánál ugyanolyan alvási szokásokra van szükség, mint 

egy hároméves gyermeknél. A babák rengeteget változnak az első pár év során, 

óriási fejlődésen mennek keresztül, és természetesen változnak az igényeik is. 

Másra van szüksége az újszülöttnek, az egy éves babának, és a 4 éves 

nagylánynak/nagyfiúnak is. Nem kell azért világosban altatni napközben a babát, 

mert majd az óvodában nem lesz behúzva a függöny a délutáni alvásnál. Arra sincs 

szükség, hogy feltétlenül a kezdetektől külön szobában aludjon a baba, csak azért, 

mert később azt szeretnéd. Ahogy majd változik a pici, úgy változik az igénye, a 

tudása és a te (reális!) elvárásaid is.  

 

Nézzük, hogy az első 6 hónap során milyen alvási szokásokat érdemes kialakítani, 

amik segítenek a babának jól aludni. 

Alapvető fontosságú, hogy a „7 lépés alvásprogram” minden pontja lényeges 

ahhoz, hogy biztosítani tuddd a picinek a jó alvást. Fontos, hogy ismerd, mit 
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várhatsz el az adott életkorú babától, hogy megteremtsd a megfelelő környezetet 

az alvásához, hogy kialakítsad az ideális lefekvés előtti és reggeli rutint, hogy 

megtaláld az ideális napirendet és etetési menetet. Ezek után pedig olyan alvási 

szokásokat vezess be, amik segítenek a legtöbb és legjobb alvást biztosítani a 

babának. Nincs jó és nincs rossz alvási szokás. Azt válaszd, ami nektek működik. 

 

Az első hat hónapban sok pici csak segítséggel tud elaludni. Vannak, akik csak 

minimális segítséget igényelnek, például csupán a szülő jelenlétét elalváskor, 

másoknál aktív mozgás, anyai ölelés vagy etetés az igény. Teljesen felesleges 

mindenképp ragaszkodni a kiságyban, saját szobában, egyedül elalváshoz, attól 

való félelmedben, hogyha hagyod, hogy a babád cicin aludjon el, majd még 3 

évesen az oviba is be kell majd menned a délutáni alváshoz megszoptatni. Ha a 

baba a kiságyban vagy nélküled nem tud elaludni, nem alszik jól, sokat sír, akkor 

hagyd a csudába az egészet. Altasd cicin, a karodban, bárhogy. A lényeg, hogy 

kipihent legyen. Aztán majd később, ha a baba megérett rá, tudod terelgetni az 

önállóbb elalvás felé. 

Persze ez nem azt jelenti, hogy egyetlen baba sem tud a kiságyában aludni vagy 

magától elaludni. És azt sem, hogy amelyik baba 2 hónaposan nem tud, az majd 5 

hónaposan sem képes rá. Ezért mindig érdemes időnként egy-egy próbát tenni az 

önállóbb elalvási módok felé is. 

Jó megközelítés, ha nem proaktív, hanem reaktív módon tekintesz az altatásra. 

Azaz segíts a babának elaludni, ha neki nem sikerül. De ne azért segíts, mert azt 

feltételezed, hogy neki biztos nem fog sikerülni. Hány anyukát hallottam 

elképedve telefonálni, mikor 3 nap próbálkozás után hitetlenkedve látták, hogy az 

eddig „csak cicin tud elaludni” baba simán elaludt magától este, mikor az anyukája 

hagyta 1-2 percig próbálkozni, és nem kapta meg rögtön cicit. El sem tudták 



  

120 
 

képzelni az anyukák, hogy az ő babájuk képes erre, inkább azonnal cselekedtek, 

amint az altatásra sor került.  

Érdemes már újszülött kortól többféle altatási technikát tesztelni. Az etetés, mint 

altató technika kézenfekvő, és nagyon sok baba kedvenc elalvási módja, de azért 

vannak más lehetőségek is. Ezek a technikák általában a méhben fellelhető 

állapotot igyekeznek utánozni, hiszen a baba 9 hónapig ott ringatózott bennünk 

éjjel-nappal. Az egyre népszerűbb ú.n. negyedik trimeszter nevű teória szerint a 

babák mind koraszülötten érkeznek, ugyanis még 3 hónapot kellene a méhben 

tölteniük ahhoz, hogy könnyebben kommunikáló, kialakult alvás és evési ritmussal 

és önnyugtató technikák birtokában érkezzenek erre a világra. Az ok, amiért csak 

9 hónapot maradnak benn, az ember evolúciós fejlettségében keresendő: az 

anyák csípőjének átmérője nem teszi lehetővé, hogy nagyobb súlyú babák is 

kiférjenek, főleg a picik fejkörfogata, azaz a fejlett agy az akadályozó tényező. Az 

elmélet szerint az első 3-4 hónapban a babáknak minél több olyan ingerre van 

szükségük, amit az anyaméhben is megtapasztaltak ahhoz, hogy 

kiegyensúlyozottan és nyugodtan fejlődhessenek, jól aludjanak. 

Milyen volt az élet a méhben? Bent meleg volt, és a fények sem zavarták a babát. 

Folyamatosan hallotta az anya szívverését és a keringés „ssss” hangját. A méh fala 

körülölelte, de azért volt egy kis hely is a mozgolódásra. Az anya mozgása lágyan 

elringatta őt. 

Kint hasonló körülményeket kell teremtened, ha egy nyűgös babát szeretnél 

megnyugtatni, elaltatni. Ilyen lehetőség a pólyázás, a fehér zaj használata, a „ssss” 

hangok, a hordozás, a hinta, a bölcső, a babakocsi, a félhomály, a csend. Ezek egy 

részéről már részletesen olvashattál a második lépésnél, az ideális alvás 

feltételeinél.  

A babákat megnyugtatja a mozgás, segít nekik ellazulni, ráhangolódni az alvásra, 

elaludni, és a mikroébredésekből való visszaalvásnál is hasznos. A mozgatásos 
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altatás jól működhet az etetéses altatás alternatívájaként. Főleg amiatt, hogy ezt 

a módszert nem csak az anyuka tudja alkalmazni (a cicin altatással szemben), 

hanem a család többi tagja is. Így tehermentesíthető az édesanya egy kis időre. 

Emellett ennél a módszernél egyszerűbb magától is dolgozó segédeszközöket 

igénybe venni. Mert lássuk be, hogy nem attól lesz jó anya valaki, hogy a nap 24 

órájában csak a babájával foglalkozik. Az anyának is szüksége van legalább pár óra 

zavartalan pihenésre, foglalkoznia kell a nagytesóval, a párjával, az egyéb 

teendőkkel. És ha nagyon megengedőek vagyunk, még akár szabadidő is jár neki. 

� Így életmentő lehet egy biztonságos hinta, amiben nappal jól alszik a baba, 

vagy egy hordozókendő, aminek a segítségével a baba alvása idején is szabad az 

anyuka keze. Vagy a babakocsi, amiben jókat alszik a baba, és közben lehet ügyet 

intézni, vagy egy jót sétálni a friss levegőn. Ezek a segédeszközök nyugodtan 

bevethetők az első hónapokban. 5-6 hónapos kor körül viszont már jobb, ha a 

baba mozgatás nélkül alszik. Ilyenkor már a mély alvásszakaszok nagyobb szerepet 

kapnak a babák alvásában, és nehezebben mélyül el a baba alvása, ha mozgásban 

van az alvás alatt. Ettől a kortól kezdve hagyd meg a mozgatva altatást, mint 

alternatív megoldást, amit ritkán vetsz be; mondjuk akkor, ha nagyon nyűgös a 

baba, vagy útközben jön el az alvásidő.  

A ringatás mellett a másik megoldás a cumi. A cumiról erősen megoszlanak a 

vélemények. Egyfelől remek „cicihelyettesítő eszköz”, másfelől bizonyos 

esetekben több galibát okoz, mint amennyi haszna van.  

A cumizás a legújabb kutatások szerint képes csökkenteni a bölcsőhalál 

előfordulásának kockázatát, valószínűleg a mély alvás arányának csökkentésével, 

vagy a nyelv hátra csúszásának megakadályozásával.  

A cumi remek nyugtató eszköz, de érdemes vele csínján bánni. A cumi szopási 

problémákat okozhat, így az első 1-2 hónapban, más vélemények szerint az első 

2 hétben, egyes szoptatási tanácsadók szerint viszont egyáltalán nem javasolt a 
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használata anyatejes gyermekeknél. Fontos, hogyha a baba kiköpi a cumit, ne 

tedd vissza automatikusan a szájába, majd szól a pici, ha kéri. Jól határozd meg, 

hogy milyen esetekben nyúlsz a cumihoz, és milyen gyakran akarjátok használni. 

Ha a baba éjjel-nappal cumival a szájában van, vagy minden nyűgösségre cumit 

dugsz a szájába, akkor kétségtelenül „cumi függő” lesz. Ha lehet, akkor csak 

megnyugtatásra használd, ha a baba jól van, nem kell folyton valaminek a 

szájában lennie. Ha alváshoz is használod, akkor készülj fel rá, hogy a baba 

állandóan igényelni fogja, azaz minden éjszakai ébredésnél, ha épp nincs a 

szájában, neked kell majd odaadnod neki. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

legkorábban 7 hónapos kortól működik az a lehetőség, hogy a baba ágyában 

elhelyezett több cumi közül a pici megtalál egyet, és saját maga a szájába teszi, 

így vissza tud aludni a segítséged nélkül is. (Fontos! Tilos kikötni a cumit az 

ágyrácshoz vagy a babára, mert balesetveszélyes!) 

Összefoglalva, a lényeg az, hogy érdemes többféle altatási módot is alkalmazni, 

így a baba rugalmasabban tud alkalmazkodni a különböző élethelyzetekhez.  

 

Emellett persze ajánlott újra és újra kipróbálni, hogy mit szól a baba az önálló 

elalváshoz. Persze csak akkor, ha azt szeretnéd. Ismerek anyukákat, akik teljesen 

elégedettek azzal, hogy a babájuk cicin alszik el, és minden nappali alvásnál a 

karjukban van. Ha a pici is jól alszik így, és téged sem zavar a helyzet, akkor semmi 

ok másfajta altatást próbálgatni. De ha azt szeretnéd, hogy a baba, ahogy 

megérett rá, a kiságyában is tudjon aludni, próbáld ki az alábbi módszereket: 

 

„„„„PróbaPróbaPróbaPróba----szerencseszerencseszerencseszerencse””””    módszermódszermódszermódszer: Ennek lényege, hogy rendszeres időközönként 

kipróbálod, hogy mit szól a baba a kiságyban alváshoz: az elalvás előtti rutin után 

az álmos, nyugodt és jóllakott babát tedd be próbaképp a kiságyba, és várj. Ki is 

jöhetsz a szobából, vagy benn is maradhatsz. Ha a baba sírni kezd, akkor próbáld 
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megnyugtatni, simogatni, „ssss” hangot adni, ha ez nem elég, akkor vedd ki. Ha 

van kedved, és a baba újra nyugodt, tegyél még egy-két próbát. Ha nincs kedved, 

vagy már késő van, akkor az első kivétel után a megszokott módon altasd el a 

kicsit. Ezt a próbát ismételd meg minden alvás előtt, vagy amilyen gyakran 

szeretnéd. Itt a lényeg az, hogy a baba ismerkedjen a kisággyal, komfortosan 

érezze magát benne. Ha sikerül benne elaludnia, az remek, ha nem, akkor 

próbálkozz tovább. A „próba-szerencse” módszer nagyon rugalmas, teljesen 

rajtatok múlik, mennyit csinálod. Ráadásul már újszülött kortól alkalmazható. 

Viszont van egy hátulütője is: gyakran csak hónapok alatt lehet vele sikereket 

elérni, rendszeres odafigyelést igényel, és nem ígér gyors megoldást.  

 

„„„„EszikEszikEszikEszik----játszikjátszikjátszikjátszik----alszikalszikalszikalszik””””    napirendnapirendnapirendnapirend: Próbáld meg úgy kialakítani a napirendet, hogy 

nappal közvetlenül az ébredések után etesd a babát, és a cicin/cumisüvegen kívül 

másfajta nyugtató technikákkal/kevesebb segítséggel altasd el.  

 

„„„„Cicin kezdCicin kezdCicin kezdCicin kezd,,,,    kiságyban folytatkiságyban folytatkiságyban folytatkiságyban folytat””””    módszer:módszer:módszer:módszer: A módszer lényege, hogy a cicin vagy a 

karodban elalvó babát, amikor már mélyen alszik, vagy félálomban van, beteszed 

a kiságyába. Óvatosan vedd ki a cicit a szájából, és csempészd be az ágyába a 

babát. Majd figyelj, hogy mi történik. Ha 1-2 apró nyűgösködésen kívül mást nem 

tapasztalsz, akkor folytasd ezt a jól bevált gyakorlatot. Ha nem megy a dolog, mert 

a baba felébred, sír, akkor másnap hagyd egy kicsit tovább a cicin, mielőtt 

beteszed az ágyába. Ha már akkor nyugtalankodni kezd a baba, amikor kiveszed a 

cicit a szájából, akkor nyugodtan add vissza neki, hogy folytathassa az evést. Majd 

néhány perc múlva próbálkozz újra. A módszer lényege nem az, hogy 1-2 napon 

belül a baba önállóan is el tudjon aludni. Csupán arra szolgál, hogy ne csak 

egyféleképp, végig a karodban történjenek a nappali alvások, és a baba 

ismerkedjen meg a kiságyban alvással is. Így neked is több szabadidőd lesz.  



  

124 
 

 

„„„„Apa segítApa segítApa segítApa segít””””    módszer: módszer: módszer: módszer: ha anyánál a szopizva alváshoz ragaszkodik a pici, akkor jó 

alternatíva, ha apa is rendszeresen részt vesz a baba altatásában, nála ugye nem 

merül fel a cicin altatás problémája.  

 

Vannak jó és rossz alvási szokások? 

Az alvási szokások egyike sem rossz vagy jó önmagában. Inkább úgy fogalmaznék, 

hogy vannak olyan alvásmódok, amik az adott szituációban jól működnek, és 

vannak olyanok, amik nem. Ha működik a dolog, akkor teljesen mindegy, hogy cici 

vagy nem cici, babakocsi vagy kiságy. Ha viszont nem működik, akkor ideje 

változtatni.  

 

Mit jelent az pontosan, hogy nem működik? Itt két szempont van, a baba és a 

szülők szempontjai. Egy alvási szokás lehet nem megfelelő a baba szempontjából. 

Ha a pici miatta nem tudja kialudni magát, túl gyakran felébred éjjel, nem tud 

visszaaludni, nappal nem alszik eleget, kialvatlanságban szenved, rossz a 

hangulata, állandóan nyűgös, sokat sír, nem fejlődik megfelelően, akkor lépni kell.  

De akkor is eljött az ideje új alvási szokások bevezetésének, ha a szülők nem bírják 

tovább. Ha a szülők egészsége, a gyermek(ei)kel vagy a párjukkal való kapcsolata 

kerül veszélybe, akkor szintén lépni kell.  

Hiszem, hogy a szülők jólléte alapfeltétele a baba jóllétének. Ha az anya 

belebetegszik az állandó alváshiányba, romlik a kapcsolata a szeretteivel, az apa 

balesetveszélyes helyzetekbe keveredik a kialvatlanság miatt, akkor nincs idő 

várni, hogy majd kinövi a baba a nemalvást. Főleg, hogy sok baba nem növi ki. A 

kutatások azt találták, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknél csecsemőkorban a 

szülők alvásproblémákat tapasztaltak, későbbi életkorban is gyakran folytatódtak 

a panaszok, maximum más formában.  



  

125 
 

 

Az alvási szokások megváltoztatása 

Ha tehát a jelenlegi alvási szokás mellett a baba gyakran ébred éjjel, túl rövideket 

alszik nappal, nehéz elaltatni, és emiatt a baba állandóan kialvatlan, vagy a szülők 

nem tudják tovább vállalni ezt a fajta altatási rendet (az anyuka újra várandós, 

nem tud ringatva altatni, abba kell hagyni a szoptatást gyógyszerszedés miatt, 

veszélyes a nagyágyon alvás, kicsi a babakocsi stb.), akkor szükség van a jelenlegi 

alvási szokás megváltoztatására.  

A két leggyakoribb altatási gond az szokott lenni, hogy a baba csak egyféleképpen, 

általában segítséggel tud elaludni, és ez már nem működik, illetve nem ott alszik, 

ahol a szülei szeretnék.  

 

Miért okozhat problémát a segítséggel elalvás?Miért okozhat problémát a segítséggel elalvás?Miért okozhat problémát a segítséggel elalvás?Miért okozhat problémát a segítséggel elalvás?    

A babák kétféleképpen tudnak elaludni: maguktól vagy segítséggel. A segítséggel 

alvásnál szükség van bizonyos alvásalvásalvásalvássegítőksegítőksegítőksegítőkre ahhoz, hogy a baba elszenderüljön. 

Mik ezek? Az etetés (cici vagy cumisüveg), a mozgatás (ringatás, sétálás, 

babakocsi, hinta, hurci, fitnesz labda), a testközelség (karban, mellkason, ölben, 

nagyágyban összebújva, hurciban alvás), illetve a cumi, az alvóállat, a fehér 

zaj/altatódal. Az alvássegítőknek két fajtája van: az aktív (etetés, ringatás, hurci) 

és a nélküled is működő (hinta, alvóállat, fehér zaj, 7-8 hónapos kor után a cumi).  

Az alvássegítők nem azonosak az elalvás előtti rutin részeként bevezetett 

rituáléelemekkel. Azaz, más, ha még az elalvás előtt eteted meg a babát és más, 

ha evés közben alszik el.  

Baj, ha a baba csak alvássegítőkkel tud elaludni? Egyáltalán nem. Főleg az első 6 

hónap során, amikor sok baba még nem érett meg az önálló elalvásra. Ha a baba 

jól alszik, és neked sem megterhelő a segítséggel altatás, akkor hajrá, csak így 

tovább! � 
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Viszont vannak helyzetek, amikor az alvássegítők alvásproblémákat okoznak. 

Hogy hogyan? Ehhez vissza kell térnünk egy kicsit a babák alvásciklusának 

felépítéséhez és az alvásuk fejlődéséhez.  

Az első 3-4 hónapban a babák alvása még kevésbé hasonlít a nagyobb gyerekek 

és a felnőttek alvásához, és az ébrenlét-alvás váltást is máshogy szabályozza a 

picik szervezete. Ekkor még nem különülnek el tisztán a különböző alvásszakaszok, 

nem strukturált az alvásszerkezet, nincs kialakult rendszer az alvásban.  

Aztán 4 hónapos kor környékén történik egy fordulat. Ezt nevezzük a négy 

hónapos alvásfejlődési mérföldkőnek.  

Ekkorra kialakul az érett alvásciklus, jól elkülöníthetőek lesznek az álmodós és a 

lassú hullámú alvásszakaszok, és megjelenik a ciklusok átmeneténél a 

mikroébredés is (amikor a baba pár pillanatra megébred, ellenőrzi a környezetét, 

majd ha mindent rendben talál, alszik tovább).  

A picik alvásciklusa kb. 60 perces, így ez a rövid megébredés kb. óránként 

jelentkezik. A mikroébredések kritikus pontjai a babák alvásának. Ilyenkor ugyanis 

két opció van. A baba vagy teljesen felébred, vagy alszik tovább. A teljes 

felébredés pedig gyakoribb a segítséggel elalvó babáknál.  

Ahhoz, hogy megértsd, miért okoz a segítséggel elalvásnál a mikroébredés valódi 

felébredést, képzeld el az alábbi szituációt:  

Este összebújva a pároddal elalszol a kanapén, mint minden nap. Aztán éjjel az 

ágyadban, egyedül ébredsz. Mi az első reakciód? Megijedsz? Összezavarodsz? 

Nem érted, hogyan kerültél oda? Hiányolod a párod? Mit teszel ebben a 

szituációban? Vissza fogsz rögtön aludni, mintha mi sem történt volna, vagy 

inkább megkeresed a párod, és mellé bújsz? Így már nagyobb az esély, hogy újra 

elalszol, nem igaz?  

Most képzeld el ezt a baba szemszögéből: Egy védtelen, pár hónapos baba vagy. 

Anyukád karjaiban, evés közben alszol el. Majd hirtelen egyedül, egy kiságyban 
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ébredsz fel. Fogalmad sincs, hogy kerültél oda, hiányzik az anyukád, álmos vagy, 

de kell a cici, hogy vissza tudj aludni. Mit csinálsz? Hát persze, hogy segítséget 

kérsz az egyetlen módon, amit ismersz. Elkezdesz sírni. A mamád jön, etet, te 

pedig szépen visszaalszol. Majd az anyukád visszatesz az ágyadba, ahol folytatod 

az alvást, egészen a következő ébredésig… 

Most változzon egy kicsit a sztori. Továbbra is a pár hónapos kisbaba vagy. Az esti 

fektetésnél a sötét szobában az anyukád jól megölelget, megetet, de még mielőtt 

elaludnál, berak a kiságyadba, és kijön a szobából. Amikor felébredsz, ugyanez a 

látvány fogad. Te a kiságyban, sötétben, semmi baj nincs, így alszol is tovább…  

Vagy íme, a sztori harmadik változata. Te továbbra is a baba vagy, és együtt alszol 

a mamáddal. Este, a szopizás után mellé bújsz, így alszol el. Mikor éjjel felébredsz, 

a helyzet változatlan, a mamád ott alszik melletted, így picit hozzábújsz, és alszol 

is tovább… 

Ez tehát az oka annak, amiért a segítséggel elalvás éjszakai ébredéseket okozhat. 

És ha jobban belegondolsz, igazából nem is az ébredés a probléma. Hiszen 

mindhárom történetben felébredt a baba. Az igazi különbség a baba ébredés 

utáni reakciója volt. Az első esetben szólt az anyukájának, a két további 

történetben nem. A különbség az volt, hogy a cicin elalvó, majd a kiságyában 

ébredő baba nem ugyanolyan körülmények között találta magát, amikor 

felébredt, mint mikor elaludt. Ez a valódi oka annak, hogy a baba óránként jelez, 

és segítséget kér a visszaalváshoz. Persze, van olyan baba, aki annak ellenére sem 

jelez, hogy máshol ébred, mint ahol elaludt. Náluk a segítséggel elalvás nem okoz 

extra „ébredéseket”. És olyan eset is előfordul, hogy az önállóan, a kiságyában 

elalvó baba is szól, hogy segítségre van szüksége a visszaalváshoz. A lényeg inkább 

a gyakoriságon van.  

Fontos kiemelnem, hogy a mikroébredések alapvetően jó célt szolgálnak, hiszen 

ilyenkor ellenőrizzük a környezetünket. Nyilvánvaló, hogy evolúciós előnyt 
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jelentett, ha az őseink nem aludtak túl mélyen éjjelente, és néhányszor felébredve 

megbizonyosodhattak róla, hogy nem járnak ragadozók a környéken, vagy nem 

tört ki erdőtűz, ami elől azonnal menekülni kellett. A probléma megoldása tehát 

nem a mikroébredések megszüntetése, hanem olyan altatási mód bevezetése, 

amit az egész éjszaka folyamán változatlan formában tudsz biztosítani. Az egyik 

ilyen módszer az önálló vagy kevesebb segítséggel járó altatási mód kialakítása. A 

másik módszer pedig az elaltatási mód fenntartása az alvás egész ideje alatt.  

Nézzünk néhány példát, hogy mire gondolok. 

A baba este cicin alszik el, majd a kiságyában folytatja az alvást, és minden éjszakai 

felébredésnél cicin alszik vissza. Itt három opció jön szóba, hogy csökkentsük a 

szülő leterheltségét vagy növeljük a baba alvásmennyiségét: 

1. Az önálló elalvás megtanítása – azaz a baba cici nélkül, a kiságyában fekve 

is képes legyen elaludni, így a mikroébredések során ne tapasztaljon más 

környezetet, mint amikor elaludt. 

2. Más, könnyebben menedzselhető aktív altatási mód bevezetése. Az is 

megoldás, ha a cicin elalvás helyett például a ringatva altatás is működik. 

Miért jó ez? Mert ringatni az apa vagy a nagyi is tud, ezzel valamennyire 

tehermentesíteni lehet az anyukát. Vagy már az is könnyebbség lehet, ha 

kisebesedett mellbimbóval az anyukának nem kell minden órában cicire 

tennie a babát, hanem ringatással is vissza tudja altatni a picit. 

3. A harmadik opció az, hogy a fenti példában hagyjuk a babát egész éjjel 

szopizni. Vagy legalább azzal könnyíteni az anya dolgát, hogy közelebb 

alszanak egymáshoz (a külön szoba helyett közös szoba, babaöböl), így 

gyorsabban tud reagálni a baba jelzéseire az anyuka, és azt sem kell 

megvárnia, míg mélyen visszaalszik a baba, ahhoz, hogy átcsempéssze a 

másik szobába, a kiságyába.  
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Az, hogy melyik a legjobb megoldás, mindig az egyéni szituáció dönti el, hogy mi 

az ideális a baba és a szülők szempontjából. A tanácsadáson mindig együtt 

értékeljük a szülőkkel, hogy számukra melyik a járható út, és a baba 

szempontjából melyik verzió kecsegtet a legtöbb előnnyel. A három lehetséges 

opció az összes segítséggel történő altatás kiváltására használható, a ringatva 

altatáson át az együtt alvásig.  

Felmerül a kérdés, hogy miért baj a babának, ha óránként ébred éjjelente. Hiszen 

az ellenőrző funkció természetes jelenség, mindannyian felébredünk néhányszor 

az éjszaka folyamán. Ez addig rendben is van, amíg a pár pillanatig tartó 

megébredés után az esetek 90 százalékában alszunk is tovább, maximum annyi 

történik, hogy megfordulunk, betakarjuk a lábunkat, vagy visszatesszük a párnát 

a fejünk alá. Erre nem is emlékszünk reggel, és az alvásunk szerkezetét sem 

zavarja meg a dolog. Ha pedig az esetek 10 százalékát nézzük, akkor kell csak 

igazából valamilyen „veszélyt” elhárítanunk: megfagyunk, mert nyitva maradt az 

ablak, sürgős dolgunk akad a mosdóban, vagy ég a gyomrunk a bőséges vacsora 

után. Ilyenkor pár percre teljesen fel kell ébrednünk, hogy orvosoljuk a problémát. 

Ha utána azonnal vissza tudunk aludni, akkor általában még ez sem okoz zavart az 

alvásunkban, de sokan vannak, akik már egy-két igazi éjszakai ébredés után is 

fáradtan ébrednek reggel. Arról nem is beszélve, ha a probléma elhárítása után 

nem tudunk visszaaludni, csak fél, vagy egy óra múlva.  

Ezzel szemben, ha az éjszaka gyakran ébredő babáknál az esetek 90 százalékában 

van veszélyhelyzet, a baba nem tudja kipihenni magát. Ha óránként fent van, sír-

eszik-visszaalszik körök zajlanak egész éjjel, akkor a baba alvásritmusa 

feltöredezik, folyton megszakad. Ráadásul a sok fennlét az alvásidő kárára 

történik. Főleg azoknál a babáknál gond ez, akik gyakran ébrednek és nehezen 
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alszanak vissza. Hiszen csak 5x15 perces ébredéssel számolva is több, mint egy 

órával kevesebbet alszik a baba éjjelente. Hát még mi. 

Ráadásul azzal, hogy éjjel óránként eszik a baba (ha nem cicin vagy tápszeren 

alszik vissza a pici, hanem ringatva, cumival stb., akkor ez a probléma nálatok nem 

áll fenn), a napi etetések rendszere is átrendeződik. A baba nappal 

értelemszerűen nem lesz annyira éhes, ezért kevesebbet, ritkábban fog enni. 

Persze emiatt éjszaka pótolni szeretne. Aztán reggel megint nem éhes. Így akár 

pár nap alatt, észrevétlenül átrakódik az etetések nagy része az éjszakai műszakra. 

Azaz az éjszakai jelzéseket most már nem csak a mikroébredések okozzák, hanem 

a fokozott éhség is. Ezt csak erősíti az, hogy 3-4 hónapos kortól kinyílik a világ a 

babák számára, minden érdekessé válik, lehet gyakorolni egész nap a gőgicsélést, 

a játékot, a forgolódást és a mosolygást. Hát ki akar ehelyett enni? 

Fontos kiemelnem, hogy az éjszakai ébredéseket természetesen nem csak az 

altatási mód okozhatja. Számos egyéb oka van annak, ha a baba felébred (éhség, 

teli pelus, nem ideális alvási körülmények, napirendi gondok, betegségek, 

fájdalmak stb.) Ezeket természetesen nem előzi meg az, ha a baba megtanul 

önállóan is visszaaludni. És nekünk sem az a célunk, hogy az éhes vagy fázó baba 

ne szóljon nekünk, hanem a problémája megoldása nélkül visszaaludjon.  

Hogy tudsz bevezetni új szokásokat? 

Az új szokások bevezetéséhez, idő, energia, kitartás és következetesség 

szükségeltetik. Általában nem elég hozzá 2-3 nap, és az sem működik, hogy néha 

kipróbálsz valamit. Nagyon fontos, hogy csak a reális elvárások mentén tudsz 

változtatni az elalvások menetén. Az ideális alvási szokásokat mindig az adott baba 

képességei és igényei figyelembevételével tudod megszabni. Azaz egy 3 hónapos 

babánál nem igazán tudsz olyan altatási módot bevezetni, amelynek a 

segítségével a pici át fogja aludni az éjszakát. De 3-4 órás folyamatos éjszakai alvás 
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reális cél lehet. Ugyanez igaz, ha azt szeretnéd, hogy a baba magától aludjon el a 

nappali alvásainál az ágyában. Ez sok babának megy 3 hónaposan, mások viszont 

még nem értek meg rá. Ezért az első fél évben még csak korlátozottan működnek 

azok a módszerek, amik segítenek a babának önállóan is elaludni.  

 

Önálló elalvás/kiságyban elalvás módszerei: 

 

„„„„PróbaPróbaPróbaPróba----szerencseszerencseszerencseszerencse””””    módszermódszermódszermódszer: a már említett módszerrel akkor is próbálkozhatsz, 

ha nem az újszülött alvási szokásainak kialakítása, hanem egy új szokásra váltás a 

cél. Ebben az esetben viszont kicsit szorosabban kell fognod a gyeplőt, hiszen a 

cél itt nem az ismerkedés a kisággyal, hanem az, hogy a baba vagy a te érdekedben 

minél hamarabb a kiságyban is el tudjon aludni a pici. Ezért a módszert lehetőleg 

minden altatásnál csináld, és ne csak alkalmanként próbáld meg betenni a 

kiságyába a babát. Azaz ha lement az elalvás előtti rutin, a baba fáradt, nyugodt, 

de még ébren van, akkor tedd be a kiságyába. Ha tiltakozni kezd, akkor egy percig 

próbáld meg megnyugtatni anélkül, hogy kivennéd. Ha ez nem megy, akkor vedd 

ki nyugodtan, várj addig, amíg megnyugszik, majd tedd be újra a kiságyba. Újra 

adj neki egy percet, hogy a kiságyban próbáljon megnyugodni. Ha megint nem 

sikerül, akkor vedd ki a babát, és a szokásos módon altasd el. A következő 

altatásnál megint próbálkozz. A módszer hátránya, hogy előfordulhat, hogy a baba 

már akkor keserves sírásba tör ki, ha közelítetek az ágy felé. Ebben az esetben 

érdemes más módszert alkalmazni, vagy pár hétig pihentetni a dolgot.  

 

„„„„Apró léApró léApró léApró lépésekpésekpésekpések””””    módszer:módszer:módszer:módszer:    Ennek a metódusnak az a lényege, hogy nagyon apró 

változtatásokkal, a baba saját tempójában haladsz a cél felé.  

Nézzünk egy példát: 
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Levente 5 hónapos, este ringatva altatja az anyukája, majd ha mély álomba került, 

kb. 25 perc múlva, beteszi a kiságyába, ami a hálóban van. Levente 1-2 óra múlva 

mindig megébred, csak ringatva alszik vissza. Aztán 2-3 órát alszik egyhuzamban, 

majd hajnaltól már óránként fenn van. Enni csak 2x eszik, de akkor is ringatva 

alszik vissza. Levente a gyakori ébredései és az egyre hosszabb ideig tartó 

visszaaltatások miatt reggel nyűgösen ébred, kedvetlen, keveset mosolyog, 

folyton nyüglődik napközben. Anyukája is szenved a kialvatlanságtól, a gyakori 

ébresztésektől. Hajnalban már nem is fekszik vissza, mert mire Leventét visszateszi 

az ágyába, és maga is elaludna, addigra a kisfiú újra fenn van. Levente apukája 

éjjel dolgozik, így a megosztott éjszakai gondoskodás sem működik, az egy ágyban 

alvást pedig már próbálták, de a hosszas ringatás nélkül úgy sem tudott 

visszaaludni a kisfiú.  

Így Levente anyukája az „Apró lépések” módszert választotta. Az első héten azt 

próbálta, hogy az esti lefektetésnél csak 15 percig ringatott, majd betette a kisfiút 

az ágyába.  Ez remekül ment, csak egyetlen alkalommal ébredt fel Levente a 

korábbi kiságyba tevésre, ekkor kivette a kisfiút az anyukája, és folytatta a 

ringatást. Mivel ez ilyen jól ment, már éjjel is kevesebb ringatást „engedélyezett” 

anyuka, akár már 10 perc után is ment a csempészés. A következő lépés az volt, 

hogy már 5 perc alvás után próbálta este a letevést. Itt hol sikerült a dolog, hol 

nem, volt, hogy Levente már nyitotta is a szemét, ahogy beért a popója a kiságyba. 

Ilyenkor az anyukája most már nem vette ki azonnal. Várt. Ha a kisfiú megunta a 

fekvést, és sírni kezdett, akkor kivette az anyja, és a szokásos módon elringatta. 

De már látszott valamilyen eredmény: egy-egy alkalommal Levente nem sírt, nem 

kellett kivenni, hanem elaludt a kiságyban. 

Ezután azokat a napokat próbálta meg az anyuka leutánozni, amikor sikerült az 

elalvás (nappali alvásidő, esti fektetési idő, a lerakás pillanata stb. tekintetében). 

Ez nem volt célravezető, nem volt rendszer a sikeres estékben. Így más taktikát 
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választott Levente anyukája: a sikertelen estéken hagyta egy percig az ágyban a 

kisfiát, miután sírni kezdett. Közben szóban és simogatással nyugtatta. Ha erre 

nem nyugodott meg a kisfiú, akkor kivette és elaltatta. Ez a megoldás 3 nap alatt 

működni kezdett. Most ott tartott a dolog, hogy este az 5 perces ringatva alvás 

után Levente hol folytatta az alvást a kiságyában, hol sírt egy kicsit, de egy-két 

perc alatt sikerült megnyugtatni, hol pedig ki kellett venni és újra elringatni. 

Eközben az éjszakai ébredéseknél maradt ugyan a 10-15-perces ringatás, de az 

ébredések száma csökkent, már nem minden órában volt.  

A következő lépés a ringatva altatás helyett az ébren történő kiságyba tevés lett. 

Azaz a kisfiú anyukaja csak addig ringatta Leventét, amíg félálomba került. Ekkor 

tette le aludni. Ez most már elég jól működött, csak néhányszor kellett újra kivenni 

a babát. Ezután a félálom helyett már az éber állapot következett, és így Levente 

az esték nagy százalékában magától aludt el. Ez a folyamat 5 hétig tartott. Soknak 

tűnik, de a kitartás, a babára szabott tempó, és a kellően apró változtatások csak 

néha jelentkező, egy-két perces sírásokat okoztak. Az éjszakai ébredések pedig 

fokozatosan csökkentek, majd már csak 2x ébredt fel Levente enni éjszakánként. 

A feladat sikerült, mire a kisfiú 7 hónapos lett.  

 

Az apró lépések módszer lényege tehát az, hogy szinte észrevétlenül vezeted be 

az új alvási szokást. Mindig csak egy picit változtatsz a folyamaton, és nézed, 

hogyan reagál rá a babád. Ha könnyen veszi az akadályt, akkor gyorsíthatsz a 

tempón, ha nem sikerül az áttörés, akkor más utat tudsz választani. A módszer 

lényege a nagyfokú rugalmasság. Az irány az önálló elalvás, de a tempó és a 

konkrét lépések teljesen személyre szabhatóak. Azaz Levente anyukája 

kezdhetett volna azzal is, hogy rögtön csak félálomig altatja el ringatás közben a 

babát. Vagy a ringatást csökkenti le szép fokozatosan, majd utána már csak tartja 

a babát a kezében. Vagy beszerez egy babaöblöt, és összebújva, a nagyágyon 
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altatja el a babát, majd öt perc után csak picit arrébb csúsztatja a helyére. Ez mind 

működhet. Haladhat gyorsabban és lassabban is, teljesen rá van bízva a pontos 

menetrend. A módszer közben van idő megállni. Ha félúton beteg lesz a baba, 

vagy épp közbejön egy utazás, akkor nyugodtan felfüggesztheted a dolgot, és 

majd folytathatod onnan, ahol abbahagytad, ha a baba újra egészséges, vagy 

hazatértetek az utazásból.  

 

„„„„Apró lépésekApró lépésekApró lépésekApró lépések””””    módszer cicin alvásnál: módszer cicin alvásnál: módszer cicin alvásnál: módszer cicin alvásnál: Ha a baba etetés közben alszik el, illetve az 

éjszakai ébredések kapcsán is igényli a cicit vagy a tápszert, akkor érdemes 

nulladik lépésként, legelőször fokozatosan csökkenteni az éjszakai evések számát, 

hogy helyreálljon a nappali és éjszakai evések aránya, és a baba ne maradjon éhes 

éjjel. Ezt a legegyszerűbben úgy tudod megtenni, ha az esti cicin/cumisüvegen 

elalvást másfajta aktív altatási móddal helyettesíted. Azaz pl. ringatod a babát. Az 

„Apró lépések” módszer ebben is segít.  

 

Nézzünk erre is egy példát:    

Sára lánya, Tímea 4 hónapos. Csak cicin alszik el, éjjel pedig 1-2 óránként eszik, 

nappal csak 3 óránként éhezik meg. Sára azt szeretné, hogy Tímea csak 2x keljen 

fel enni éjjel és cici nélkül is vissza tudjon aludni. A megoldás a következő: 

Az első lépés az esti etetés előbbre hozása és a ringatva altatás bevezetése. Sára 

ezt úgy csinálta, hogy még a fürdés előtt megetette a kislányt, majd ringatva 

próbálta meg elaltatni. Ez elég keserves volt, akár egy órát is eltartott. Így Sára 

váltott, a szoptatást is megtartotta, de nem hagyta azon elaludni a babát, hanem 

végül ringatva fejezte be az altatást. Ez működött.  

Egy hét gyakorlás után a ringatást az éjszaka folyamán is bevetette. Mindig kapott 

enni Tímea, de már nem cicin aludt vissza. Aztán, amikor ez is működött, szép 

lassan elhagyta Sára az óránkénti etetést. Először csak minden második 
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ébredésnél etetett, majd csak 3 óránként. Végül pedig fix időpontban, 4, illetve 3 

órával az előző evés után. Ha növekedési ugrás volt, vagy Sára nem volt biztos 

benne, hogy a kislánya nem éhes, akkor egy-egy extra etetést is beiktatott. Amikor 

stabilan működött az átlagban két éjszakai etetés és ringatva altatás, akkor Tímea 

anyukája elkezdte a ringatva altatást kiváltani az önálló elalvással nagyjából 

hasonló módon, mint Levente mamája.  

 

Alternatív megoldások a kevesebb segítséggel történő alvásra:Alternatív megoldások a kevesebb segítséggel történő alvásra:Alternatív megoldások a kevesebb segítséggel történő alvásra:Alternatív megoldások a kevesebb segítséggel történő alvásra:    

Ha nem akarod a babádnak megtanítani az önálló elalvást, de azt szeretnéd, hogy 

ne mindig rajtad, veled aludjon, akkor több, alternatív lehetőséged van: 

 

„„„„CsempészésCsempészésCsempészésCsempészés””””    módszere:módszere:módszere:módszere: ha eddig végig a karodban, cicin, babakocsiban aludt a 

baba, akkor próbáld meg becsempészni azután az ágyába, miután elaludt. Ez sok 

esetben nem könnyű, mert ha a felületes alvásszakasz alatt mozgatod a babát, 

akkor nagy eséllyel felébred a műveletre. Az első pár hónapban az alvás aktív 

szakasszal indul, ilyenkor várj addig, amíg a baba egyenletesen veszi a levegőt, 

nem mozog. Ez akár fél órás várakozást is jelenthet. Ha a baba már betöltötte a 4 

hónapos kort, akkor az alvása nagy eséllyel már lassú hullámú alvással indul, így 

akár pár perc alvás után megpróbálhatod a műveletet.  

Passzív alvássegítők bevetésePasszív alvássegítők bevetésePasszív alvássegítők bevetésePasszív alvássegítők bevetése: ha a ringatást szereti a nappali alvások közben a 

baba, akkor kipróbálhatod a hintában altatást is. Ha van automatikus ringató 

funkció, akkor lesz egy kis időd, amíg alszik a baba. Ha a cicin alvást preferálja a 

pici, akkor a cumi, mint alternatív lehetőség jön szóba. 

„„„„Apa segítApa segítApa segítApa segít””””    módszer:módszer:módszer:módszer: ha azt szeretnéd, hogy a baba az apukájával is vissza tudjon 

aludni éjjelente, vagy elaludni cici nélkül napközben, akkor egy ideig közösen 

legyetek benn az altatásnál, hogy a pici megszokja az apa jelenlétét. Majd 
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fokozatosan add át a vezető szerepet a baba apukájának. Egy idő után viszont már 

gyere ki és hagyd, hogy a párod boldoguljon. Az nem jó taktika, hogyha nem megy 

neki, akkor te folytatod. Ebben az esetben ugyanis a baba azt fogja megszokni, 

hogy ha elég ideig tiltakozik, akkor majd anya altatja. 

 

A nappali alvások meghosszabbítása 

 

A nappali alvásciklus gyakran rövidebb, mint az éjszakai, csupán 30-45 perces, és 

felületesebb, nem mindig van benne mély alvásszakasz. Emiatt sokkal 

könnyebben felébred belőle a baba. Ráadásul a nappali alvásoknál csak az 

alvásnyomás dolgozik az alvásért, a belső ritmus sokkal kevésbé játszik szerepet 

benne. Sőt! A késő délutáni alvásoknál még ellendrukker is, ezért olyan nehéz 

ilyenkor rávenni a babákat egy kis szundira. Ha pedig a baba felébred, sokkal 

nehezebb a visszaalvás/visszaaltatás. Ugyanis már 5-10 perces alvás után is 

meredeken csökken az alvásnyomás, így nincs, ami segítene visszaaludni a 

babának. (Éjjel a cirkadián ritmus segíti a visszaalvást, nappal nem.) 

Az első hat hónapban a rövid, egyciklusnyi, 30-45 perces nappali alvások még sok 

esetben elegendőek, egyszerre nem igényelnek többet a babák. De az is előfordul, 

hogy a baba igényelné még az alvást, nyűgösen, fáradtan ébred, mégsem tud 

hosszabban aludni. Ilyenkor a nappali alvások meghosszabbítása a megoldás. Jó 

lehetőség erre az önálló elalvás megtanítása, erre viszont az első 6 hónapban nem 

minden esetben érett a baba, illetve nem mindenki szeretné ezt bevezetni. 

Ilyenkor alternatív megoldásként az alábbi lehetőségek jönnek szóba: 

 

„„„„Alvás segítséggelAlvás segítséggelAlvás segítséggelAlvás segítséggel””””    módszer:módszer:módszer:módszer:    Sok esetben az a túl rövid alvások oka, hogy a baba 

nem tud hosszan aludni a kiságyában. Ha viszont rajtad aludhat, ha a 



  

137 
 

babakocsiban vagy kendőben altatod, akkor 1-2 órát is alszik egyhuzamban. 

Ilyenkor ez egy megoldás arra, hogy pihentető alvásokat biztosíts neki. 5-6 

hónapos korban már előfordul, hogy a baba igényli az első egy-két alvás során a 

minimum egy órás alvásidőt. Ha hamarabb kel, akkor egész nap nyűgös lesz, 

felborul az alvások rendje, estére garantált a túlfáradás. Ilyen esetben a nappali 

béke és az esti nyugalom érdekében a legjobb, ha mindenképp biztosítod a 

picinek a hosszú délelőtti alvást, mindegy, hogyan.  

Rövid alvások, gyakran: Rövid alvások, gyakran: Rövid alvások, gyakran: Rövid alvások, gyakran: Elképzelhető, hogy a rövid nappali alvások oka a túl hosszú 

ébrenléti idő. Ilyenkor a megoldás az, hogy a babát kellően gyakran viszed aludni. 

Azaz, legyen 1-2 óránként egy fél-háromnegyed órás alvás a kiságyban. Sok 

esetben a korábbi lefektetés meghosszabbítja az alvásokat, de sokszor az is 

elegendő, ha a baba egyszerűen gyakrabban alszik napközben.  

Ezek kombinációjaEzek kombinációjaEzek kombinációjaEzek kombinációja: délelőtt a kiságyban alszik a baba, de pl. délután, mikor még 

nehezebb az altatás, vagy rendszeresen 10 perc alvás után felébred, akkor séta 

közben vagy cicin altatod. Vagy az első 1-2 alvást a baba veled összebújva tölti, 

hogy ne ébredjen fel túl hamar, de délután, amikor úgyis a rövidebb alvások a 

jellemzőek, a pici a kiságyában alszik 30-45 percet. 

Megelőző visszaaltatás:Megelőző visszaaltatás:Megelőző visszaaltatás:Megelőző visszaaltatás: a módszer lényege, hogy az alvásciklus lejárta előtt pár 

perccel beosonsz a baba szobájába, és a legelső ébredési jelre villámgyorsan cicire 

teszed, vagy ringatni kezded a picit (ahogy elaltattad), így megelőzheted, hogy 

teljesen felébredjen. Arra számíts, hogy a manőver után már nagy eséllyel nem 

tudod visszacsempészni a babát újra az ágyába. Megkönnyíted a módszer 

alkalmazását, ha a baba altatásához olyan módszert választasz, ami könnyen 

bevethető az ébredésnél (cumi, hinta). 
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Miért tiltakozhatnak, sírhatnak a babák az alvási szokások 

megváltoztatásánál? 

A szokások megváltoztatása nem könnyű, se nekünk, se a babának. A gyermeknek 

is időt kell hagyni, hogy elfogadja a változásokat. A gyerkőcök ugyanis piszkosul 

ragaszkodnak a szokásaikhoz. Ezért, ha meg akarod változtatni azokat, 

ellenállásba fogsz ütközni. Az ellenállás mértéke a baba természetétől, 

alkalmazkodóképességétől, a változás nagyságától és a változtatás sebességétől 

függ.   

A babák legerősebb kommunikációs csatornája a sírás. A változás ellen tiltakozó 

baba sírni fog. Mert az újat még nem ismeri, tart tőle, az elején nem tudja, mit 

vársz tőle, kéri vissza a régit. Az, hogy mennyit és hogyan sír, sok mindentől függ. 

Ha apró változtatásokkal haladsz a baba tempójában, akkor sírás szinte teljesen 

megúszható. Ha gyorsabb váltásra van szükség, vagy fix tempót diktálsz, akkor az 

több sírással jár. A baba sírása kivált egy nagyon ősi szülői reflexet, miszerint a 

baba hangoskodása odavonzza a ragadozókat. Emiatt is érezzük a szükségét 

annak, hogy minél hamarabb abbamaradjon a baba sírása. Meg persze ki szereti, 

ha sír a kicsi kincse? De a sírásnak van egy feszültség levezető, 

frusztrációcsökkentő szerepe is, ami segítség a babának, hogy megküzdjön a 

stresszes helyzetekkel. És persze az sem mindegy, hogy miért, és milyen 

körülmények között sír a pici. Más, ha azért sír egyedül, mert a szülei úgy 

gondolják, hogy elkapatják a babát, ha gyakran ölben van. Ezért sírni hagyják 

inkább. És más az, ha a baba csak addig sír a karodban, amíg melegíted a 

tápszerét, vagy kiszaladtál két percre a mosdóba, de közben folyamatosan 

beszélsz hozzá. Más, ha azt várod el tőle, hogy egyedül nyugodjon meg, és más, 

ha vigasztalod, simogatod, odabújhat hozzád. A babák akkor is sírnak, ha te jót 

akarsz nekik, ők viszont mást szeretnének. Sírnak, ha még nem ehetnek a csülkös 

bablevesből, ha nem mászhatnak az orvosi rendelő padlóján, ha nem játszhatnak 
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a vasalóval, ha nem ehetnek a kanapén, vagy nem foghatják meg a forró kályhát. 

Ilyenkor megvigasztalod őket, de nem engedsz nekik. Mert veszélyes, nem 

egészséges, még korai vagy egyszerűen csak nem akarod. Valahol az új szokások 

bevezetésénél is hasonló a helyzet. Ugyan most még a babakocsiban alszik el, de 

lassan kicsi lesz a hely, meg jön a tél. Eddig cicivel aludt el, de be szeretnéd/kell 

fejezni a szoptatást. Eddig veled aludt, de most már szeretnéd, hogy a kiságyában 

legyen éjjel. Kezdődik a nyári szünet, az eddig a karodban sziesztázó babát 

szeretnéd a hintában altatni, mert a nagyokkal is foglalkoznod kell napközben. Jön 

a kistesó, nem bírod ringatni a nagyot 20 percig minden este.  

És annak ellenére, hogy valószínűleg az elején nem fog tetszeni a babának a 

szokásváltás, mégis belefogsz. Mert tudod, hogy ez mindenki hosszú távú érdeke. 

Persze, amikor nagy lelkesen nekiállsz, még nem tudhatod mi várható. Az első 

sírás után (vagy a harmadik után) minden szülő meginog. Ez természetes. Átsuhan 

a gondolat: „tényleg kell ez?”  

Azt javaslom, csak akkor változtass a régi szokásokon, ha tényleg szükségesnek 

látod. Ha te magad is úgy gondolod, hogy változtatni kell! Ha csak az anyósod, a 

védőnő vagy én látom szükségesnek, de te nem vagy meggyőzve, akkor ne kezdj 

bele. Rengeteg egyéb lehetőség is van, amivel segíthetsz a babádnak és a család 

minden tagjának jobban aludni anélkül is, hogy új alvási szokásokat vezetnél be. 

Ha pedig belefogsz, akkor biztos vagyok benne, hogy találsz olyan megoldást a 

felsorolt módszerek között, ami passzol hozzátok és tudod, hogy működni fog.  

 

Ezennel elértünk a „7 lépés alvásprogram” első hat hónapra vonatkozó részének 

a végére. Zárásként, röviden összefoglalom, mit tehetsz ezen időszakban a békés 

éjszakákért és a vidám nappalokért: 
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• A legfontosabb, hogy ne várj el a babától olyat, amire még nem képes. Ne 

törődj a szomszéd és a rokonok (jó)tanácsaival, hallgass a szívedre (meg a 

tényekre☺).  

• Biztosítsd a babának azt az alvási környezetet, amire szüksége van. A picid 

megérdemli, hogy biztonságos körülmények között, csendben, 

nyugalomban és kényelmesen aludhasson, amikor csak szüksége van rá.  

• Ha a babának hirtelen „elromlik” az alvása, gondold végig a különböző 

lehetséges alvásblokkolókat, és próbáld meg megelőzni vagy csökkenteni a 

hatásukat. 

• 2 hónapos kortól vezess be elalvás előtti és reggeli rutint, hogy a babának 

minél könnyebb legyen elaludni. 

• Az első hat hónap során kezeld rugalmasan a napirend kérdését, figyeld a 

babát, és óvakodj a túlfáradástól.  

• Az etetéseknél kövesd az igény szerinti etetési módot, de gondolj arra, hogy 

nem minden sírást és ébredést az éhség okoz.  

• Az alvási szokásoknál pedig ne aggódj azon, ha a baba nem tud nélküled 

elaludni, de törekedj arra, hogy ne nyújts több segítséget neki, mint amire 

szüksége van.  
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„Az alvás nem olyan, mint az evés, de azért örök második.” 

Garfield 

 

Túlélted az első hat hónapot, de újabb kihívások várnak az elkövetkező években. 

Ebben a fejezetben a baba másfél éves koráig találsz hasznos tanácsokat ahhoz, 

hogy továbbra is/most már tényleg jól aludjatok. Ez a fejezet szorosan kapcsolódik 

az előzőhöz, így akkor is érdemes az első hat hónapot elolvasnod, ha a babád már 

elmúlt fél éves. Több részben utalok majd az előző fejezet ugyanezen lépésére, itt 

már csak a különbségeket hangsúlyozom.  

Kezdjünk is bele a „„7 lépés alvásprogram” pontjaiba. 

 

1. LÉPÉS: REÁLIS ELVÁRÁSOK 

 

Mit várhatsz el egy hat hónapos babától az alvást illetően? A fél éves babák 

alvásigénye körülbelül 13-15 óra naponta, ebből 10-12 óra esik az éjszakai, és 3-4 

óra a nappali alvásokra, általában 3 részre osztva. Az ennyi idős babák még 

gyakran igénylik az éjszakai etetéseket, főleg a kizárólag, vagy nagyrészt anyatejes 

babáknál jellemző ez. A napirend lassan beáll az óra szerinti rendszerre, és jobban 

kiszámíthatóvá válik a nappali alvások, illetve az esti fektetés és a reggeli ébredés 

ideje. Az ébrenlétek hossza kb. 2-2,5 óra.  

Aztán, 8-9 hónapos kor körül általában elérkezik az idő, hogy a pici már csak 2 

nappali alvást igényeljen, azaz árlagosan 3 órát tudjon ébren maradni elfáradás 

nélkül napközben. Ebben az időszakban az átlagos alvásigény nagyjából 13-14 óra, 

3 óra nappal, és 10-12 óra éjjel. Az éjszakai evések már nagyrészt elmaradnak, az 

éjszakai ébredéseket már ritkán okozza önmagában az éhség.  
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1 éves kor körül vannak babák, akik átállnak az egyszeri nappali alvásra, de a babák 

többségének ez az időszak olyan 15 hónapos kor környékén jön el. 1 évesen az 

alvásigény: 12-14 óra össz alvásidő, 10-11 óra éjjel és 3 óra napközben. Éjszakai 

evést már csak egy-egy baba igényel, a többség nem éhezik meg éjjel.  

Másfél éves korra a babák nagy többségénél beáll a napi egyszeri, kora délutáni 

nappali alvás rendszere, ami körülbelül 2-2,5 órát tart, és a nappali ébrenlét 

közepén, félidőben, kb. 5 óra ébrenlét után álmosodik el a kisgyermek. Ennyi 

idősen az alvásigény kb. 12-13 óra, amiből az éjszaka nagyjából 10-11 órát tesz ki.  

 

2. LÉPÉS: AZ IDEÁLIS KÖRNYEZET 

 

Az előző fejezetben leírt biztonságos, csendes, sötét, megszokott környezet 

továbbra is alapfeltétele a jó alvásnak. Egyre fontosabb az, hogy a baba minél 

kevesebb alvása teljen mozgás közben. Azaz ha eddig csak hintában, 

babakocsiban, hordozva aludt napközben a baba, akkor eljött az ideje annak, hogy 

a kiságyával is megismerkedjen a pici, ugyanis a baba alvásciklusának változása 

több nyugodt körülmények között töltendő alvásidőt igényel. Hogy hogyan segíts 

a babádnak a kiságyában is jókat aludni, arról a 7. lépésnél, az alvási szokások 

kialakításánál lesz szó. Ha úgy érzed, hogy itt az ideje annak, hogy az eddig veled, 

melletted vagy a hálószobátokban alvó babád átköltözzön a saját szobájába, vagy 

a gyermekszobába a tesó(k)hoz, szintén a 7. lépésnél találsz hasznos tanácsokat.  

 

3. LÉPÉS: AZ ALVÁSBLOKKOLÓK 

 

Az alvásblokkolók egy részét már részletesen megbeszéltük (fogzás, betegségek), 

most azokról a fejlődési mérföldkövekről lesz szó, amik hat hónapos kor után 

jelentkeznek. 
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MozgásfejlődésMozgásfejlődésMozgásfejlődésMozgásfejlődés    

Hat hónapos korra már a legtöbb baba forog, de sokan már az ülést vagy a felállást 

gyakorolják, illetve mászni kezdenek. Ha eddig még nem tetted, akkor itt az ideje, 

hogy a kiságy fekvőfelületét a legmélyebb pozícióba tedd le.  

Mit tegyél, ha a baba boldogan ücsörög az ágyban alvás helyett? 

Leginkább várj türelemmel, hadd ücsörögje ki magát. A legtöbb baba lefekszik, ha 

tényleg elfárad. Néha azért lefektetheted, de ne legyen belőle jó játék. Ha az 

alvószobában kellően sötét van, és te sem szórakoztatod a babát, akkor előbb-

utóbb lefekszik aludni. Akkor szokott gond lenni, ha nincs jól időzítve a lefekvési 

idő. Erről az 5. lépésnél olvashatsz részletesen.  

 

Mi a helyzet, ha a baba gyakran ébred éjjel, és mire a kiságyhoz érsz, már ül, felállt, 

vagy épp a mászást gyakorolja? 

Legelőször érdemes azt tisztázni, hogy a baba nem feltétlenül azért kel fel, hogy 

másszon, hogy ücsörögjön vagy felálljon. Hanem valami miatt felébred és – 

miután már képes rá – ezért felül, feláll vagy tornázni kezd. Tehát nem biztos, hogy 

a mozgásfejlődés ébreszti fel. Gondold át, van-e valamilyen nyilvánvaló oka az 

ébredéseknek (zaj, éhség, fájdalom, teli pelus stb.), vagy a szokásos óránkénti 

mikroébredésből való visszaalvás nem megy neki? Ha meg van az ébredés oka, 

akkor az elsődleges feladat annak megoldása, az ébredések számának 

csökkentése (a nappali etetések rendjének átgondolása, más pelus kipróbálása, 

fájdalomcsillapítás, fehér zaj a hangos zajok ellen stb.). Ha ez megvan, akkor vagy 

megszűnnek az ébredések, vagy csökken a számuk. A maradék ébredések során 

pedig leggyakrabban van valamilyen teendő a baba körül (ha a baba a teli pelusra 

vagy az éhségre ébredt fel, akkor úgyis tisztába teszed vagy megeteted), ilyenkor 

teljesen mindegy, hogy fekve vagy állva szól neked.  
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Más a helyzet, ha a mikroébredések miatt ébred fel a baba, és nem tud magától 

visszaaludni. Ilyenkor az alvási szokások megváltoztatása a megoldás.  

Ha az a baj, hogy a baba már képes arra, hogy felüljön vagy felálljon, de nem tud 

visszafeküdni, akkor pedig a sok-sok nappali gyakorlás segít lerövidíteni ezt az 

időszakot. Azaz nappal hagyd a babát, hogy kicsit maga is gyakorolhassa a 

tudományát. Nem kell az első hangra azonnal segíteni a picinek leülni vagy 

megfordulni. Hagyd egy kicsit, hadd gyakoroljon. Te is érezni fogod, mikor kell 

tényleg segítened neki. Ugyanez igaz az éjszakákra is. Ha azonnal lefekteted, 

ahogy odaérsz a kiságyhoz, a baba annyit fog megtanulni, hogy rád van szüksége, 

neki ez nem megy egyedül. És akkor is szólni fog neked éjjelente, ha napközben 

már könnyedén leül, lefekszik magától. Ha ellenben hagyod pár percet gyakorolni, 

akkor sokkal hamarabb megoldódik a helyzet, és a baba képes lesz magától is 

visszafeküdni aludni.  

 

Szeparációs szorongásSzeparációs szorongásSzeparációs szorongásSzeparációs szorongás    

A pici 6 hónapos kora után egyszer csak elkezd nagyon ragaszkodni az 

anyukájához. Eddig jól elvolt a barátnő vagy a rokonok kezében is, és nyugodtan 

játszott akkor is, ha nem látott téged. Most viszont csak Te kellesz neki, és nem 

tűnhetsz el egy pillanatra sem a látóteréből. A szeparációs szorongás egy teljesen 

normális lépcső a babák érzelmi fejlődésében. Nem azért alakul ki, mert az anya 

elkapatta a babát, mert túl sokat volt vele, mert nem tanította meg egyedül is 

eljátszani. Minden baba átesik ezen az időszakon, amikor rájön, hogy a személyek 

és a tárgyak akkor is léteznek, amikor ő nem látja őket. (Ezt hívják a 

tárgyállandóság kialakulásának.) .A babában tudatosul, hogy te és ő külön 

személyek vagytok, és te nem mindig vagy vele. Egyszerre szeretné felfedezni a 

világot, ezt szolgálja az újonnan kapott mozgásszabadsága, de ugyanakkor a 
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közelségedre is szüksége van, nem akar elszakadni tőled. Ez a kettősség határozza 

meg a mindennapjait.  

A szeparációs szorongás természetes folyamat és nem megelőzhető. Persze azért 

sok mindent tehetsz, hogy könnyebben kezelhető legyen a helyzet. 

• Gyakoroljatok - játsszatok sok-sok kukucs játékot, bújócskát. Ha a pici már 

mászik vagy jár, akkor hagyd, hadd menjen felfedezőútra. Nem kell folyton 

a sarkában lenni, ha biztonságos a környezet. 

• Ha pár percre magára kell hagynod a babát, akkor beszélj hozzá a másik 

szobából.  

• Bíztasd a családtagokat, hogy gyakran jöjjenek, látogassanak meg 

benneteket, hogy a baba ismerősként tekintsen rájuk. 

• Ha másra akarod bízni a gyereket, akkor hagyj időt az összecsiszolódásra. 

Először legyetek hármasban, majd menj át egy kis időre a másik szobába, 

ha ezt megszokta a baba, csak akkor hagyd kettesben őket.  

• Ha el kell menned, sose osonj ki, ehelyett alakítsatok ki egy búcsúrutint, ami 

segít a picinek megküzdeni a ténnyel, hogy most elmész egy időre. Adj a 

babának búcsúpuszit, ölelgesd meg, integess, aztán pedig menj. Nem 

szerencsés, ha többször visszamész és ismétled a búcsúzkodást.  

• Ne lássa a baba, hogy szomorú vagy, mert másra kell hagynod. Próbálj meg 

mosolyogni, ne csinálj nagy drámát az elmenésből. 

 

A szeparációs szorongás az alvásokra is hatással van. A baba nem szeretne magára 

maradni az alvások idején sem. Van olyan baba, akinek elég, ha kicsit tovább tart 

a lefekvés előtti rutin, a sok babusgatás, utána jól alszik. Más babáknál sokkal 

erősebb a szorongás, náluk gyakran csak a közös szobában alvás működik, vagy 

az, hogy vele maradsz, amíg elalszik. Persze, az utóbbi esetben számíthatsz rá, 

hogy az éjszakai ébredések kapcsán is szükség lesz a jelenlétedre. Nem egyszerű 
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eldönteni, hogy melyek azok a szokások, amiket bevezetsz ebben az időszakban, 

és melyek azok, amiket semmiképp nem szeretnél. Egy biztos. Az önálló elalvás 

megtanítását nem érdemes ebben az időszakban kezdeni. 

 

4. LÉPÉS: A RUTIN 

 

6 hónapos kor után a különböző rutinok ugyanolyan fontossággal bírnak, mint 

előtte. Az elalvás előtti rutin továbbra is segít ráhangolódni a babának az alvásra, 

és jelzi számára, hogy eljött a lefekvés ideje. A reggeli rutin pedig segít 

megkülönböztetni a nappalt az éjszakától. A rutin része lehet most már valamilyen 

csendes játék vagy könyvnézegetés/meseolvasás is. Ami fontos, hogy olyan 

tevékenységet válassz, ami nem hozza nagyon izgalomba a babát. A kedvenc 

játékokat érdemes az ébredés utánra tartogatni. Gyakori, hogy ahogy nőnek a 

babák, egyre több időre van szükségük arra, hogy az alváshoz megfelelő 

lelkiállapotba kerüljenek. Ha azt tapasztalod, hogy a baba a rutin végén még 

nagyon aktív, esze ágában sincs aludni, akkor próbáld meg korábban kezdeni a 

rituálét, vagy egyes elemet kicserélni benne.  

 

5. LÉPÉS: A NAPIREND 

 

5-6 hónapos kor után a babák lassan áttérnek az óra szerinti napirendre, de még 

rugalmasan kell kezelni a dolgot. Azaz fix időpont helyett inkább intervallumban 

gondolkodj. Például a reggeli ébredés idejétől függően, az első alvást mindig 8:30 

és 9 óra közöttre tervezd. Ha korábban ébredt a baba, akkor 8:30-kor menjen 

aludni, ha később, akkor 9 óra felé. A következő alvásoknál is az előző alvásból 

ébredés idejéhez és annak hosszához viszonyítva legyen egy fél órás 

intervallumon belül a fektetés időpontja.  
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A picik 6 hónapos kor körül általában áttérnek a napi háromszori alvásra, úgy, 

hogy az első 2 alvás 1-2 órás, a harmadik pedig rövidebb. Az első nappali alvás 

előtt 1,5-2 órára nő az ébrenléti idő, a többi alvás előtt ez hosszabb, 2-2,5 óra. 

Ahogy telnek a hónapok, a kilencedik hónap környékén a babák többsége elhagyja 

a harmadik nappali alvását is. 

Erre több jel is utalhat: 

• a baba egyre később álmosodik el, a megszokott időpontokban nem 

akar elaludni, nem látszik fáradtnak.  

• A pici nappali alvásai rövidülnek, ennek ellenére nem álmosodik el 

hamarabb. 

• Az utolsó nappali alvás egyre későbbre tolódik vagy nagyon rövid lesz.  

• Az első két alvás hosszabbodik, az utolsónál pedig a baba nem tud 

elaludni.  

• Az utolsó alvás olyan későre tolódik, hogy már beleesne az esti elalvás 

előtti rutinba.  

Ha a fenti jelek közül egyet vagy többet tapasztalsz, akkor nagy eséllyel eljött a 

váltás ideje. Hogyan könnyítheted meg ezt az időszakot a babának? 

• A fix napirendről térj vissza átmenetileg a baba diktálta napirendre: 

figyeld a babát és jegyzetelj. Jegyezd le, mennyi ébrenléti idő után látszik 

fáradtnak, mikor a legkönnyebb elaltatni, milyen napirenddel alszik a 

legtöbbet? Ha ezt kiderítetted, akkor állj vissza a stopper szerinti rendre. 

Az ideális ébrenléti idő letelte után vidd aludni a babát. Ha a harmadik 

alvás nem fér bele, mert zavarja az esti fektetést, akkor egyszerűen 

hagyd ki. Inkább hozd előre átmenetileg az esti fektetés idejét.  

• Ha a három alvás túl sok, a kettő meg kevés, akkor vagy ébreszd fel 

hamarabb a babát a második alvásból, hogy beleférjen a harmadik 
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szundi is, vagy hagyd ki az utolsó nappali alvást, és hozd előbbre az esti 

fektetést.  

• Segíts a babának hosszabban aludni az első két alvásnál, illetve a 

harmadikat csökkentsd le, ha a hossza zavarja az esti alvásidőt.  

• Vess be váltakozó napirendet. Átmenetileg, amíg nem áll be a két 

alvásos rend, legyen az egyik nap/pár napig kettő, majd másik nap/pár 

napig három alvásos a nappal. A reggeli ébredés időpontja, vagy az első 

alvás hossza segít eldönteni, mi fér bele a napba.  

• Ha a harmadik alvás nem mindig sikerül, ne görcsölj. Elég, ha minden 

nap megadod a lehetőséget a babádnak arra, hogy aludjon, de nem 

erőlteted feleslegesen a dolgot. Azaz adsz 20 percet az altatásnak, de ha 

nem nyert, akkor inkább hozd előrébb az esti fektetést fél-egy órával. 

Nem jársz jobban, ha a baba majd csak 40 perc altatás után alszik el 

kínkeservesen, majd ezzel belecsúsztok az esti rutinba, és különben is 

ember legyen a talpán, aki el tud altatni egy nem álmos gyereket. � 

 

9 hónapos kor után általában már csak 2x alszanak a babák napközben, akkor 

viszont akár 1,5-2 órát is. Ettől a kortól már szinte kivétel nélkül működik a fix 

napirend, azaz a reggeli ébredéstől függetlenül, a nappali alvások (és az esti 

fektetés) fix időpontban vannak, azaz mondjuk 9 órakor és 13:30-kor. Ebben az 

időszakban a gyerekek többségének ideális a „2-3-4” napirend, ami azt jelenti, 

hogy reggel 2 óra ébrenlét, majd 3, illtetve 4 óra ébrenlét után teszed le a babát 

aludni. Ha a 4 óra még sok, akkor átmenetileg próbáld meg az esti fektetést 

előbbre hozni, de csak addig, amíg nem zavarja meg a reggeli ébredés időpontját.  

12-18 hónapos kor között jön el az ideje az egy nappali alvásnak, átlagosan 15 

hónapos korban vált a legtöbb baba. Ez a legnehezebb váltás, hiszen 3 óra helyett 
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hirtelen 5-6 órát kellene a babáknak ébren maradni. Ez általában nem megy egyik 

napról a másikra. A jelek, melyek arra utalnak, hogy eljött a váltás ideje: 

• a baba nem akar/tud elaludni délután 

• a baba szépen alszik mindkét alkalommal, de korábban ébred 

reggel/nem alszik el este a megszokott időben.  

• babát délelőtt egyre később tudod csak lerakni. 

Hogyan könnyítheted meg a váltást?Hogyan könnyítheted meg a váltást?Hogyan könnyítheted meg a váltást?Hogyan könnyítheted meg a váltást?    

Nézzünk egy példát: 

Kata fia, Norbert 14 hónapos. Eddig reggel 7-kor kelt, 9:30-11-ig, illetve 14-15 

óráig aludt napközben, és este 7-kor ment aludni. Most ez a rendszer felborulni 

látszik. Gyakran csak 10 óra után alszik el délelőtt, és akár 2 órát is durmol. Azaz 

nagyjából 12-12:30 között kel. A délutáni alvás így persze esélytelen 14 órakor, 

hiszen Norbi még nem álmos. Csak 16 óra környékén tud elaludni, kb. 17 óráig. 

Igen ám, de így az esti 7 órás fektetés kizárt, csak este 10 fele akar elaludni a kisfiú. 

Reggel 7-kor pedig vagy nagyon nyűgösen ébred, vagy alszik akár 9 óráig is. De 

emiatt a nap is kiszámíthatatlanná válik. Mit tud tenni Kata? 

1. Kitolja Norbi délelőtti alvásának kezdetét 11:30-ig, majd a délután már nem 

altatja a kisfiát. Cserébe az esti altatást előbbre hozza, 18-18:30 

környékére.  

2. A nappali alvást korán megpróbálja, a délutáni alvásból pedig fél óra után 

felébreszti Norbit. Az esti altatást csak 1 órával tolja későbbre. 

3. Kata felébreszti a fiát egy óra délelőtti alvás után, hogy még beleférjen a 

délutáni pihenés is.  

4. Kata váltakozó napirendet vezet be. Ha Norbi korán kel/korán elalszik 

délelőtt/keveset alszik délelőtt, akkor egy második alvással és későbbi esti 
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fektetéssel tervez, ha a kisfia később ébred reggel/11 óra után alszik el 

délelőtt/hosszan alszik napközben, akkor pedig nincs több nappali alvás, 

viszont cserébe az esti fektetés korábban jön el. 

5. A délutáni alvásnál Kata átmenetileg a babakocsiban/autókázás közben 

altatja Norbit, ha könnyebb így az elalvás.  

Minden megoldásnak van előnye és hátránya is, de biztos vagyok benne, hogy 

valamelyik nektek is működni fog.  

Mi a teendő, ha valami miatt felborult a jól bevált, fix napirend, és nem látod a 

nappali alvások elhagyására utaló, fent említett jeleket? Ilyenkor szintén jó 

megoldás, ha visszatérsz a baba diktálta napirendre.  

Nézzünk erre egy példát: 

Beni 8 hónapos, eddig 3x1 órát aludt napközben (kb. 8:30, 12, 16 órakor), és este 

8-tól reggel 7-ig tartott az éjszakai alvása. Most, nyár végén a nyaralások és a 

hozzájuk látogató rokonok miatt felborult a rend. Beni szülei azt gondolták, itt az 

idő elhagyni a harmadik alvást. A baba most 2x alszik, de nagyon nehezen tud 

elaludni, és maximum 20 percet tölt alvással, ráadásul teljesen véletlenszerű 

időpontokban. Az esti altatás is nehézkes, akár 10 óráig is fenn van, reggel pedig 

hol 6 órakor kel, hol 9 óráig alszik. A szülők érthető módon szerették volna, ha 

visszaállna a rend, mert azóta mindenki nyűgös a családban, és kiszámíthatatlan 

a nap. Szóval egy hétig elfelejtették az órát, és Benire bízták az irányítást: az 

álmosság első jeleinél elkezdték az elalvás előtti rutint, és vitték aludni a babát. 

Egy hét alatt kiderült, hogy a kétszeri alvás még kevés, Beni újra többet aludt, ha 

háromszor fektették napközben. Az esti alvásidőben viszont továbbra sem volt 

rendszer. Az esti lefekvési idő a reggeli keléstől függött. Azaz, ha reggel 9 órakor 

ébredt Beni, akkor este 10 óráig is fenn volt, ha korán kelt, akkor már 8 órakor 

ment aludni. A legkönnyebben 8:30 körül aludt el, úgyhogy ez lett a kijelölt esti 
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fektetési idő, rá 11 órára, 7:30-as ébredéssel. Tehát, odáig rendben volt a dolog, 

hogy a 3x1 óra nappali alvás visszaállt, már csak a reggeli ébredés kilengéseit 

kellett kezelni. Ennek megoldása úgy zajlott, hogy a reggeli ébredések idejét 7:30 

körül időzítették. Ha hamarabb kelt Beni, akkor még visszaaltatták, ha tovább 

aludt, akkor legkésőbb 8 órakor felébresztették. Így 7 és 8 óra között kelt minden 

reggel a kisfiú. Emiatt a nappali alvások is egy órán belül indultak, és az esti 

fektetés ideje is 8 óra körülire jött ki. Ezzel kész is volt a napirend rendezése: 

ébredés 7:30, alvások 9:00, 13:00, 17:00, esti fektetés 8 órakor, alvás 8:30-tól. 

 

6. LÉPÉS: AZ ETETÉSEK MENETE 

 

6 hónapos kor után az éjszakai evésekre néhány esetben már nincs szükség, vagy 

maximum 1-2 alkalommal eszik a baba a hajnali órákban. De mi a helyzet akkor, 

ha a baba továbbra is 2-3 óránként eszik éjjel? 

Ez lehet alkati dolog, egyszerűen könnyen megéhezik a baba, vagy gyorsan 

megemészti az ennivalót (ez általában anyatejes babákra jellemző, és nem azt 

jelenti, hogy kevés vagy „híg” a tej.) Ebben az esetben a baba nappal és éjszaka is 

gyakran eszik, mohón keresi a cicit, jókat nyel evés közben, majd ha jóllakott, 

akkor elégedett, nyugodt. Ha ezt tapasztalod, akkor nálatok később fog ritkulni az 

éjszakai (és a nappali) evések gyakorisága, szép fokozatosan nőni fog az az idő, 

amit kibír a baba evés nélkül. 

Viszont abban az esetben, ha a nappali evések száma csökkent, és a mennyisége 

is kevesebb, éjjel pedig óránként eszik a baba, akkor az éjszakai és nappali evések 

aránya tolódott el az éjjel irányába. Ennek több oka is van. Egyrészt, a babát sokkal 

jobban érdekli a környezete, lefoglalják a játékok, tanul mozogni, sok a dolga, így 

a nappali evések kevésbé hangsúlyosak, könnyen kizökkenthető valamilyen külső 
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ingerrel etetés közben. Főleg akkor szokott ez előfordulni, ha mobilis, kiruccanós 

családba születik a baba. Ráadásul a hozzátáplálás megkezdésével felborulhat a 

napi etetések menete is, a pár falat bébiétel arra elég, hogy a pici pont nem érzi 

magát elég éhesnek a megszokott időben, arra viszont kevés, hogy elég kalória 

legyen benne.  

Másrészt az éjszaka egyébként gyakran ébredő babák sok esetben evés közben 

alszanak vissza. Az elején még nem igazán éhesek éjjel, de aztán szépen 

megszokják a gyakori etetéseket. Így innentől már az éhség is közrejátszik az 

ébredésekben. Ezzel párhuzamosan természetesen a nappali evések száma, 

mennyisége csökken.  

Az éjszakai etetések csökkentése/elhagyása 

Ha probléma számotokra, hogy ilyen gyakran eszik a baba éjjelente, és úgy ítéled 

meg, hogy a felborult egyensúly okán kell óránként megetetned a babát, akkor 

többféle módon is csökkentheted, illetve fokozatosan, a baba saját igényei szerint, 

teljesen el is hagyhatod az éjszakai etetéseket.  

Persze az éjszakai elválasztás nem kötelező. Vannak anyukák, akik még a 2-3 éves 

kisgyermeküket is lelkesen szoptatják éjjel-nappal, mások inkább elválasztanák 

már éjszakára a csemetéjüket. Fontos kihangsúlyoznom, hogy szó sincs arról, hogy 

bárkit is lebeszélnék a szoptatásról. A szoptatás idő előtti abbahagyása nem lehet 

a megoldás egyetlen alvásproblémára sem. Az anyatej az első év legfontosabb 

tápláléka, és az egy éven túli szoptatás is kifejezetten előnyös a baba és az anya 

szempontjából is. Viszont azokat az anyákat is megértem, akik valamilyen oknál 

fogva szeretnék, ha a baba ritkábban kelne fel enni éjjelente, vagy más módon is 

vissza tudna aludni, nem csak cicin vagy cumisüvegen, teán. A következő pár 

oldalon olyan tanácsokat osztok meg, amik segítségével bababarát módon, 
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fokozatosan, a baba és a mama tempójában haladva lehet csökkenteni az éjjeli 

etetések számát.  

Mikortól érdemes az éjszakai elválasztáson gondolkodni? Mikortól érdemes az éjszakai elválasztáson gondolkodni? Mikortól érdemes az éjszakai elválasztáson gondolkodni? Mikortól érdemes az éjszakai elválasztáson gondolkodni?     

6 hónapos kor előtt semmiképp nem javaslom ezt a megoldást, a babától is függ, 

hogy mikor érett meg arra, hogy éhség nélkül is átaludja az éjszakát. Érdemes 

inkább megvárni a 9 hónapos kor körüli időpontot. Ez természetesen csak az 

egészséges, jól fejlődő babákra vonatkozik, a beteg vagy kisebb súlyú babák 

esetén mindig a kezelőorvos döntse el, hogy mikor és mennyit kell ennie a 

babának az egészséges fejlődéshez. Ha nem vagy biztos benne, hogy a babád 

érett-e már arra, hogy abbahagyjátok az éjszakai etetéseket, kérdezd meg a 

gyermekorvost vagy a védőnőt erről. Jó megoldás lehet az is, hogy nem választod 

el teljesen a babát, csak fokozatosan csökkented az éjjeli evések számát. 

Jó előre átgondolni, hogy mikorra szeretnéd elérni, hogy a baba már ne egyen 

éjjel. A módszer lényege a fokozatosság, és a cél elérésének ideje nagyban függ a 

babától is. Szóval érdemes rászánni az időt, bizonyos esetekben 3-4 hétig is 

eltarthat a folyamat.  Először is, válassz egy olyan időpontot, amikor nincs a 

következő hetekben utazás, költözés, munkába állás, bölcsi kezdés betervezve. 

Ezek a változások eleve megviselik a babát és téged is, jobb egy csendesebb 

időszakot választani.  

Az éjszakai etetések csökkentése segít meghosszabbítani az éjszakai 

alvásszakaszokat. Az éjszakai szoptatások csökkentése nem egyenlő a szoptatás 

abbahagyásával. Kizárólag a napi kalóriabevitel éjszakai arányának a csökkentését 

jelenti. A babáknak egy ideig 1-2-3x is szükségük van az evésre éjszakánként, 

hiszen a picik gyomra pici, az anyatej/tápszer gyorsan megemésztődik. Igen ám, 

de gyakran előfordul, hogy a baba egyre gyakrabban ébred éjjelente, és csak 

cicivel tud visszaaludni. A cici vagy a tápszer átalakul alvássegítővé. A babának már 
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nem lenne szükséges óránként ennie, mégis felébred és cicit követel. Ilyenkor 

vagy pár korty után alszik is tovább, vagy azért eszeget is egész éjjel, így a napi 

betevő egy jelentős részét éjjel eszi meg. Ennek pedig az lesz a következménye, 

hogy nappal egyre kevesebbet kér a baba enni. Ezért nem érdemes egyik napról 

a másikra befejezni az éjszakai etetéseket, hiszen könnyen lehet, hogy a baba a 

táplálék nagy részét éjjelente veszi magához.  

 

Vajon mennyi evésre van szüksége általában a babának éjszakánként? 

• 0-3 hónapos kor között: etetések 2-3 óránként, 

• 3-6 hónapos kor között az első 4-6 óra után 1-3 evés, 

• 6-9 hónapos kor között az első 6-8 óra után 1-2 evés, 

• 9 hónapos kor után esetleg 1 evés. 

 

Természetesen ez csak az átlag. Mindenki ismer olyan babát, aki 2 hetesen 12 órát 

aludt egyhuzamban, és olyan 3 évest is, aki még 2x eszik éjjelente. Sőt, még a 

felnőttek is rájárnak néha a hűtőre éjszakánként. ☺ 

 

Ha tehát a babád gyakrabban eszik, mint a fenti lista mutatja, ez nagyban zavarja 

az éjszakai nyugalmatokat, és a gyermekorvos is egyetért az éjszakai etetések 

számának csökkentésével/az éjszakai elválasztással, akkor az alábbi módokon 

tudod véghezvinni a projektet: 

 

„Csökken„Csökken„Csökken„Csökkentsd le” módszer:tsd le” módszer:tsd le” módszer:tsd le” módszer: A módszer lényege, hogy szép fokozatosan, egymás 

után abbahagyod az etetéseket, és közben növeled a nappali fogyasztást. 

Lépései: 

• Először az első etetést hagyd abba: ha 11 órakor, 3 és 5 órakor eszik a 

baba, akkor először a 11 órás etetéssel kezd. Az éjszaka első felében 
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mélyebb a babák álma, és az alvásnyomás, illetve a napi ritmus is az 

alvás mellett áll, így ekkor könnyebb lesz visszaaltatni a babát, mind 

hajnalban, amikor már nehezebb a visszaaltatás, és az alvás is sokkal 

felületesebb.  

• Csökkentsd az etetés idejét/a tápszer mennyiségét. Egy hétig a fenti 

példában említett 11 órás etetésnél minden nap egyre kevesebb 

tápszert keverj be/kevesebb percig szoptasd a babát. 

• Ha már csak 1-2 perces a szopizás vagy negyedére csökkentetted a 

tápszer mennyiségét, akkor már ne adj neki enni 11-kor, hanem ringatva 

vagy más bevált módon altasd vissza.  

• Ha ez működik, akkor folytasd a 3 órás etetéssel, ugyanezzel a 

módszerrel. 

• Mindeközben folyamatosan növeld a nappali evések során elfogyasztott 

táplálék mennyiségét: ha szoptatsz, akkor kínáld meg gyakran a babát, 

hagyd jó sok ideig enni, biztosíts zavartalan környezetet hozzá. Ha 

tápszerezel, akkor arányosan oszd szét azt a mennyiséget a nap során, 

amennyivel lecsökkentetted az éjszakai evést. Ha eddig reggel keveset 

evett a baba, akkor az is jó megoldás, hogy az éjjeli kimaradást a reggeli-

(délelőtti) adag(ok)kal pótlod vissza a babának.  

 

Ha szoptatsz és aggódsz amiatt, hogy az éjszakai kevesebb etetés miatt lecsökken 

a tejed mennyisége, vagy a kimaradt etetés miatt túltelítődik a melled, akkor 

haladj lassabban, hagyj meg egy etetést az éjszaka második felében, vagy az este 

11 órás etetésnél fejd le a tejed. A cél nem a szoptatás befejezése, hanem csak az 

etetések átcsoportosítása. Szerencsére a tejtermelésed rugalmasan 

alkalmazkodni fog az új menetrendhez, hiszen azok az anyák is tudnak megfelelő 

odafigyeléssel hosszan szoptatni, akiknek a babája akár már 2-3 hónapos kortól is 
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átalussza az éjszakát. Ha bizonytalan vagy, inkább fordulj szoptatási 

tanácsadóhoz.  

Az éjszakai elválasztás alatt lehetőleg ne kezd el/folytasd a hozzátáplálást, vagy 

próbálj meg étkezéseket kiváltani, mert ez akadályozhatja a megszokott 

kalóriabevitelt. Ugyanez igaz, ha épp tápszert váltasz, vagy valamilyen ételallergia 

miatt diétás megszorításokat kell bevezetned.  

 

Persze attól, hogy kiváltottad az esti 11 és a hajnali 3 órás étkezést, a baba nagy 

eséllyel ugyanúgy fel fog ébredni a szokott időben. Hiszen azt az elején már 

tisztáztuk, hogy ilyenkor az éjszakai evés fő oka az, hogy a mikroébredések 

kapcsán a baba ugyanazt az altatási módszert igényli, mint amivel este elaludt. 

Annyi változott csak, hogy most nem enni adsz neki, hanem ringatva altatod 

vissza. De ezzel a lépéssel már visszaállítottad az elcsúszott nappali és éjszakai 

etetések arányát, ami nélkül nem tudod elhagyni az éjszakai etetéseket. A 

következő lépés, ha szeretnéd, hogy a babád magától is visszaaludjon, az alvási 

szokások megváltoztatása (7. lépés). 

 

„Told ki” módszer„Told ki” módszer„Told ki” módszer„Told ki” módszer: Úgy is kiválthatsz egy-egy éjszakai evést, hogy kitolod 30-60 

perccel a következő etetés idejét. Ha a baba eddig éjfélkor evett, akkor most csak 

0:30-kor vagy 1 órakor adj neki enni. Néhány nap múlva told el az időpontot újabb 

fél órával. A baba szervezete így fokozatosan hozzászokik az egyre későbbi evési 

időpontokhoz. Ha hamarabb ébred a baba, mint a betervezett időpont, akkor más 

módszerrel próbáld meg megnyugtatni. Ha egy-egy ébredésnél a baba éhesnek 

látszik, nyugodtan etesd meg, majd másnap folytasd a módszert.  

Zsinóretetés és álometetésZsinóretetés és álometetésZsinóretetés és álometetésZsinóretetés és álometetés    módszmódszmódszmódszere:ere:ere:ere: lásd az előző fejezetben.  
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„„„„Apa besegítApa besegítApa besegítApa besegít””””    program:program:program:program: ha neked nem megy a baba visszaaltatása cici nélkül, akkor 

vond be az éjszakai visszaaltatásba a baba apukáját, vagy átmenetileg vedd 

igénybe a nagyszülők segítségét. Altassák ők vissza a babát azokban az 

időszakokban, amikor nincs szükség evésre. Ezzel a módszerrel a baba is 

könnyebben visszaalszik, hiszen az apa vagy a nagyi a megszokott módon altatja 

(persze a módszer csak akkor működik, ha a baba egyébként el tud aludni másnál 

is), és az anyának is jut pár zavartalan óra pihenés.  

„„„„CumisüvegCumisüvegCumisüvegCumisüveg””””    módszer:módszer:módszer:módszer: ha a baba tud inni cumisüvegből vagy pohárból is, és 

előfordul, hogy az apa vagy a nagyi eteti meg néhanapján, akkor az is egy 

alternatív lehetőség, hogy az éjszakai etetéseknél a szopizás helyett inkább a 

cumisüvegből/pohárból etetést választod. Miért jó ez? Mert jobban tudod 

ellenőrizni a tej mennyiségét (pl. a „Csökkentsd le” módszer alkalmazásánál), 

biztosabb lehetsz abban, hogy a baba mennyit eszik, hiszen ml-re tudod követni a 

fogyasztást. Emellett rajtad kívül más is tud így etetni éjjel. A cél itt nem az, hogy 

a cici helyett a macerásabb üveges etetésre válts át, hanem az, hogy átmenetileg, 

amíg az éjszakai elválasztást megvalósítod, könnyebb dolgod legyen. (Ha a baba 

nem kapott eddig cumisüvegből enni, a lehetséges szoptatási problémák miatt a 

cumisüveg használata megfontolandó.) 

 

A fenti módszerek közös feltétele, hogy a baba ne csak a cicin vagy a cumisüveggel 

a szájában tudjon elaludni, hiszen az éjszakai visszaaltatásoknál (ha épp nincs 

evésidő), kell valamilyen alternatív megoldás arra, hogy a baba el tudjon aludni. 

Ha jelenleg nincs ilyen alternatív altatási mód, akkor a következő lépésnél, az 

alvási szokásoknál leírt módszerekkel tudsz bevezetni egyet.  

 

Még néhány hasznos tanács, gyakorló anyáktól: 
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„Ha hamarabb ébredt a baba, minthogy enni lehetett volna, akkor halkan, 

nyugodt hangon beszéltem hozzá, hogy most nincs cici, aludni kell. Persze a baba 

ezt nem értette, de a hangom mégis megnyugtatta. Ráadásul én sem lettem 

feszült, mert a beszédre koncentráltam. A saját hangom engem is 

megnyugtatott.” P. Júlia 

„8 hónaposan megpróbáltam elválasztani a fiamat éjszakára, minden jól is 

alakult, de hajnali háromkor következetesen felébredt, és éhesnek látszott. Így 

kapott cicit, amit mohón szívott. Úgy döntöttem, hogy még nincs itt az ideje a 

teljes elválasztásnak, ezt az 1 éjjeli evést meghagytam neki, így mindketten 

boldogok voltunk.” Szabó Eleonóra 

„Nekem az álometetés vált be: este 7-kor letettem aludni a babát, és mielőtt este 

11 körül mentem volna aludni, még félig felébresztettem és megszoptattam. Így 

átaludta az éjszakát, és én is pihenten ébredtem reggel. Később fokozatosan 

csökkentettem a szopizás idejét, és 1 hét alatt le is szokott erről az evésről.” Kati 

Ha nagyobb gyermekről van szó, akkor érdemes vele megbeszélni, hogy 

mostantól éjjel a „cici alszik, csak reggel ébred fel”. Ha ezt nyugodt hangon és 

következetesen elmondod, és persze tartod is hozzá magadat, akkor a 

kisgyermekek sokkal könnyebben fogadják el az új helyzetet, mint várnád. 

Ráadásul, ha sokat mondod, akkor magadat is megerősíted az elhatározásodban. 

� 

7. LÉPÉS: AZ ALVÁSI SZOKÁSOK 

 

Az első hat hónapban még a „bárhogy, csak aludjon” szemlélet a legjobb a 

babának. De 6 hónapos kor után lassan a hogyan sem mindegy. Hogy miért? 

Ennek több oka is van. Az egyik a baba alvásának érése. A pici alvásszerkezete 
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egyre jobban hasonlít a felnőttek alvásritmusához. Már van rendszer a baba 

alvásában, nagyjából azonos időket tud ébren maradni, a napközbeni alvások 

hossza állandósul, és a napi alvásigény is sokkal kiszámíthatóbb. A baba 

alvásciklusában jól elkülöníthetőek a különböző alvásszakaszok, a felnőttek 

alvásszerkezetéhez képest már csak annyi a lényeges különbség, hogy a ciklus 

még rövidebb, 50-60 perc közötti, és arányaiban több az álmodós szakasz, mint a 

lassú hullámú alvás.  

A picik emésztése és evési szokásai is „felnőttesednek”. Már nem kell feltétlenül 

2-3 óránként enniük a babáknak, a hozzátáplálás fokozatos bevezetésével 

kialakulnak a sokkal kötöttebb evésidők és szokások, ezzel párhuzamosan a 

napirend az alvások tekintetében is óra szerintire vált.  

Így a baba lépésről lépésre a felnőttekre jellemző alvási szokásokat is igényelni 

fogja. Hogy alszanak jól a felnőttek? Erről egy újabb könyvet lehetne írni, de 

kulcsszavakban a lényeg: 

• megfelelő mennyiségű alvás hosszú megszakítások nélkül, 

• fix lefekvési és ébredési idő, 

• az étkezések megfelelő időzítése,  

• relaxáció, felkészülés az alvásra, 

• megfelelő környezet: csend, kényelem, pihe-puha ágy, sötétség, 

• az éjszakai ébredések megfelelő kezelése. 

Nem kielégítő az alvás, ha gyakran felébresztenek vagy magadtól ébredsz fel 

éjszakánként. Az sem a jó alvás záloga, ha hol este kilenckor, hol hajnali kettőkor 

fekszel le, hol reggel hatkor, mások délben kelsz. Nem tudsz jól aludni zajban, a 

mozgó vonaton, kényelmetlenül, éhesen, este megivott kávék vagy egy bőséges 

vacsora után, illetve nem a megszokott környezetedben. Ha a problémáidon 
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agyalsz, nem tudsz kikapcsolni, hajnalban is szorongsz alvás helyett, akkor előbb-

utóbb álmatlanságban fogsz szenvedni.  

A babáknál is eljön az idő, amikor már egyre fontosabb a nyugodt körülmények 

között történő, kellően mély, felesleges felébredésekkel nem megzavart, 

rendszeres alvás. A baba alvási szokásai pedig ennek megfelelően változást 

igényelhetnek.  

Az egészséges alvási szokások kialakítása 6 hónapos koron túl 

Az alvási szokások célja, hogy a baba könnyedén, nyugodtan, a megfelelő időben 

tudjon elaludni, alvás alatt békésen aludjon, ne ébredjen fel feleslegesen/idő 

előtt, és kialudja magát.  

Az éjszakai alvásnál az éjszakai evések egyre kevésbé, viszont számos más tényező 

gyakran megzavarja a babák álmát (lásd alvásblokkolók). Viszont a fő ok, amiért a 

babák gyakran ébrednek éjjel, továbbra is a mikroalvások kapcsán jelentkező 

felébredés. Azaz a nem egyező elalvási és alvási környezet az ok. Hogy ezt 

kivédhesd, a három lehetséges megoldás: 

• önálló elalvás biztosítása, 

• olyan altatási mód, ami működik az aktív segítséged nélkül is, 

• olyan altatási mód, ami fenntartható az alvás egész ideje alatt. 

Az önálló elalvás megtanításához már nem csak az előző fejezetben ismertetett 

„Apró lépések” és „Próba- szerencse” módszer áll rendelkezésre, hanem újabb 

megoldási lehetőségekkel bővült a paletta. Ennek egyrészt az az oka, hogy a 

legtöbb baba megérett az önálló elalvásra, elsajátított olyan nyugtató/altató 

technikákat, mint az ujjszopás, éneklés, ismétlődő mozgások. Másrészt, az 

éjszakai evések megszűnésével nincs többé biológiai akadálya az éjszaka 
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átalvásának, a babánál kialakult a cirkadián ritmus, ami lehetővé teszi a fix 

napirendet és a tervezhető alvásidőket. 

Hogyan bátorítsd a babád, hogy a saját nyugtató technikáit használja?  

A legtöbb baba használ egy-vagy többféle önnyugtató technikát. Ilyen az 

ujjszopás, a különböző hangok, a ritmusos mozgások (a fej forgatása, a lábacskák 

csapkodása az ágyhoz stb.), a markolászás (fülek, kezek, anya haja). Ezek egyrészt 

a fáradság jelei is, másrészt segítenek a babának megnyugodni, elaludni. Sokszor 

ezek a technikák nem kapnak igazán fontos szerepet a baba életében, mert 

hamarabb beavatkozunk. Azaz ha picit nyűgösködik a baba, mindjárt a maximális 

segítséggel indítunk. Felvesszük, ringatjuk, cumit, cicit kap. Sőt. Sok szülő megijed 

vagy zavarja, ha a baba elalvás előtt nagyon mocorog a kiságyban, csapkodja a 

kezét, lábát, kaparássza a lepedőt vagy csavargatja a fülét. Pedig ezekkel a 

mozgásokkal a baba az ébrenlét alatt felgyülemlett feszültséget vezeti le. Egy jó 

séta vagy futás a kemény nap után analógiájára. Tehát ezek a nyugtató technikák 

kifejezetten hasznosak, a baba kezdődő önállósodásának jelei. Nyugodtan 

bátoríthatod a picit, hogy gyakorolja ezeket. Kaphat a baba egy alvóállatot vagy 

rongyit, hogy azt markolászhassa, rágcsálhassa. Várhatsz fél percet, mikor éjjel 

felébred a baba, hogy rátaláljon a rongyira, vagy egy kis lábemelgetéssel 

visszaaltassa magát. Napközben is gyakorolhattok. Ha a baba például szól neked, 

hogy vedd fel, akkor próbáld meg pár percig szóban is nyugtatni, csak utána 

cselekedni. Persze csak akkor, ha a baba egyébként jól van, nem szorul azonnali 

segítségre. 

Önálló, kiságyban elalvás módszerei 

Ha eddig még nem aludt a baba a kiságyában, de azt szeretnéd, hogy lassan 

átköltözzön a saját birodalmába, akkor a „Szeretem a kiságyamSzeretem a kiságyamSzeretem a kiságyamSzeretem a kiságyam””””    módszermódszermódszermódszert 

javaslom: A módszer lényege, hogy csupa pozitív élményt kötsz a kiságyban töltött 



  

163 
 

időhöz, és szép fokozatosan szoktatod át a babát az ott alvásra. Érdemes egy 

alvóállat segítségét is igénybe venni.  

Nézzünk egy példát: 

Ági kislánya, Panna 8 hónapos. Ági szeretné, ha Panna már a kiságyában aludna, 

nem a nagyágyban vele. A 8 hónapos kor a szeparációs szorongás szempontjából 

általában nem a legideálisabb a költözésre, de Ági semmi jelét nem látja ennek, 

így belekezd a módszerbe. Először átalakítja kicsit a szobát ésaz elalvások előtti 

rutint. A baba kiságyát a sajátja mellé tolja. A rutinba pedig a pelenkázás/fürdés 

utáni felöltözés után bekerül egy új elem, a kiságyban töltött idő. Egy alvóállat, Cili 

cica is beszerzésre kerül, ő minden rutin lépésnél és az alvás teljes hossza alatt is 

jelen van. Innentől kezdve Ági beteszi Pannát a kiságyába az elalvás előtt pár 

percre. Halkan játszanak az alvóállattal, Ági énekel neki, simogatja. A cél az, hogy 

Panna jól érezze magát. Majd mielőtt még a kislány sírna, kiveszi és a szokásos 

módon elaltatja. Cili cica is költözik a nagyágyba. Ági egy ideig növeli a kiságyban 

töltött időt, és egyre kevésbé játszik a babával. Már csak jelen van. Majd még a 

megszokott módon megy tovább az este. A következő lépés, hogy Ági nem altatja 

el teljesen Pannát, hanem félálomban visszateszi a kiságyba és vár. Ha Panna már 

jól megszokta a kiságyban töltött időt, akkor nagy eséllyel Cili cicával kezd játszani 

egy ideig. Ha elkezd nyűgösködni, akkor Ági megpróbálja az altatódallal, 

simogatással megnyugtatni, ha fokozódik a sírás, akkor kiveszi és a szokott módon 

altatja el. A módszer több hétig tart, de a végén Panna már egyszer-egyszer, ha 

épp minden jól alakul, a kiságyában alszik el, majd rá 2 hétre ez már az esték 80 

százalékában sikerül neki.  

„„„„BabatempóBabatempóBabatempóBabatempó””””    módszer:módszer:módszer:módszer:     A módszer lényege az, hogy a rutin után egy picit altatod 

a babát, (altatódal/rövid mondóka, ringatás, séta, fitnesz labda - a módszer 

mindegy, a lényeg az, hogy ez lesz az "ideje aludni menni" jel a babának), majd a 
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picit még ébren beteszed a kiságyba, és próbálod simogatással, „ssss” hangokkal, 

az aktív jelenlétedben elaltatni. Ha a baba egy picit nyekeregni kezd, még adj neki 

fél percet, majd ha romlik a helyzet, akkor nyugodtan vedd ki, vigasztald meg, és 

altasd megint egy kevés ideig ("ideje aludni menni" jel). Ha megnyugodott, és még 

ébren van, akkor próbáld meg megint a kiságyba tevést. Újra énekelj, simogasd, 

ha sírni kezd, vedd ki. Addig próbálkozz, ameddig akarsz. Vagy 2-3 alkalom után 

egyszerűen csak altasd el a szokott módon, vagy csináld addig, amíg a baba el nem 

alszik a kiságyban. Az esti fektetésen kívül, az éjszaka többi felkelésénél altasd a 

megszokott módon a babát. A módszer előnye, hogy a baba tempójában 

haladhatsz, minimális sírással elérheted, hogy a baba a kiságyában fekve is 

elaludjon. Hátránya, hogy sokáig tart. Az első pozitív változásig akár egy hét is 

eltelhet, így pár nap látszólagos sikertelenség után semmiképp ne add fel!  

Később, ha a baba már el tud aludni a jelenlétedben, de a segítséged nélkül is az 

ágyában, akkor a „Kiosonás” hadművelet segítségével azt is elérheted, hogy ne 

kelljen vele maradnod, amíg elalszik.  

„„„„Bátorító ölelésekBátorító ölelésekBátorító ölelésekBátorító ölelések””””    módszer:módszer:módszer:módszer: Ez a módszer a „felvesz-letesz” módszer egy 

változata. Azzal indul, hogy kezd 30 perccel később az esti rutint, hogy a baba 

kellően fáradt legyen, de még ne legyen túlságosan nyűgös. A rutin után altasd 

egy kicsit a babát ("ideje aludni menni" jel), de ne várd meg, amíg elalszik, hanem 

még éber állapotban tedd be a kiságyába. Maradj mellette, és 1 percig suttogj 

neki, simogasd, segíts neki megnyugodni. Ha a baba nem nyugodott meg, akkor 

vedd ki, ölelgesd meg, és 1 percig újra altasd („ideje aludni menni jel” - ringatás, 

altatódal, séta). Majd tedd vissza a babát a kiságyba. Valószínűleg ez nem fog 

tetszeni neki, ezért nyugtasd, vigasztald, simogasd a picit 2 percig a kiságyban. Ha 

ez nem segít; akkor vedd ki a babát, öleld meg, és újra altasd egy percig. Majd 

tedd vissza az ágyába. Most már 3 percet adj neki, mielőtt kiveszed. A következő 
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körnél 4, majd 5 perc a javasolt idő. Csináld ezeket a köröket 5 perces 

megszakításokkal egészen addig, amíg elalszik a baba. Majd másnap este kezdj 2 

perccel, és 6 percnél állj meg. A harmadik napon 3-7 perc legyen az intervallum. 

3-5 nap alatt látnod kell az eredményt, miszerint már néhány kör után a baba 

elalszik a kiságyában. Ha a pici már ügyesen alszik a jelenlétedben az ágyában, 

akkor a „Kiosonás” hadművelettel érheted el, hogy egyedül is el tudjon aludni.  

Mindkét módszernél nagyon fontos, hogy az etetés után jön az altatás. Azaz ha a 

baba evett este, utána jön az "ideje aludni menni" jel, majd az alvás. Miközben 

épp a kiságyban elalvást gyakoroljátok, nem szakíthatod meg a folyamatot, és 

nem etetheted meg újra a babát, mert össze fogod zavarni.  

„„„„Suttogó szavakSuttogó szavakSuttogó szavakSuttogó szavak””””    módszer: módszer: módszer: módszer: A módszer lényege, hogy a folyamat során nem veszed 

ki a babát az ágyából, hanem ott próbálod megnyugtatni. A kiságyba tevésig a 

módszer ugyanaz, mint a „Bátorító ölelések” metódus. Utána viszont nem veszed 

ki a babát az ágyból, hanem végig ott próbálod meg megnyugtatni, simogatással, 

suttogással, altatódallal, alvóállattal. Ez a megoldás akkor jó, ha a baba könnyen 

megnyugszik, de nehezen bírja a gyors váltásokat. Ha minden egyes kiságyból ki 

meg visszarakás felzaklatja, akkor jobb, ha csak az ágyban fekve nyugtatod. 

Gyorsabb a folyamat, ha még a baba elalvása előtt abbahagyod a vigasztalást, és 

csupán a jelenléted elég ahhoz a babának, hogy elaludjon.  

„Mindjárt jövök”„Mindjárt jövök”„Mindjárt jövök”„Mindjárt jövök”    hadművelet:hadművelet:hadművelet:hadművelet: akkor jön el az ideje, amikor a baba már minimális 

segítséggel, leginkább csak a puszta jelenlétünk mellett tud sírás nélkül elaludni. 

Ilyenkor - ha szükséges - azt is megtaníthatod a babának, hogyan tud a jelenléted 

nélkül is elaludni. Tedd be a babát az ágyába, és ha nem sír, nem kell nyugtatnod, 

akkor gyere ki 1 percre. Majd menj vissza és maradj benn, amíg el nem alszik a 

baba. Másnap 2 percre gyere ki. Aztán emeld fokozatosan a kint lét idejét, egészen 



  

166 
 

addig, amíg már az esetek nagy részében felesleges visszamenned, mert a baba 

már alszik. 

Alternatív lehetőségek az alvási szokások megváltoztatásáraAlternatív lehetőségek az alvási szokások megváltoztatásáraAlternatív lehetőségek az alvási szokások megváltoztatásáraAlternatív lehetőségek az alvási szokások megváltoztatására    

„Nagyi segítNagyi segítNagyi segítNagyi segít””””    program:program:program:program: Ha te nem szívesen kezdenél bele valamelyik módszerbe, 

vagy rosszak a tapasztalataid, akkor jó megoldás valamelyik családtag bevonása. 

Persze nem csak a mama segíthet, bárki, akit ismer, szeret és elfogad a baba, 

megfelel. Lehetőleg ezt a módszert ne a szeparációs szorongás két 

csúcsidőszakában próbáld ki, amikor nagyon ragaszkodik hozzád a pici. A metódus 

ideális például a ciciből ringatva altatásra váltásnál vagy a ringatásról kiságyban 

alvás bevezetésére. Nézzük, hogy néz ki a pontos menetrend: 

A mínusz egyedik és a nulladik napon jó, ha a mama már sok időt tölt a babával, 

megismeri a reakcióit, az este menetét stb.  

Az első este a szokásos rutin után az altatás feladatát bízd a mamára, aki 

ringatva/a kiságyban altassa el a babát. A legjobb, ha az altatás alatt te nem vagy 

jelen. Ha a pici már alszik, visszatérhetsz. 3-5 napig altasson az első napi módszert 

ismételve a mama, majd az 5-6. napon vedd át te az altatás menetét, pontosan 

úgy, ahogy eddig a nagyi csinálta.  

Mik a módszer előnyei:  

• A mama kívülálló, így nagyobb határozottsággal állhat neki a feladatnak.  

• A mama nem krónikusan kialvatlan, az éjszakát utána át tudja aludni, így 

sokkal türelmesebb lehet a kicsihez, van ideje kivárni, amíg elalszik a baba.  

• Nem fogod úgy érezni, hogy haragszik rád a babád, amiatt, hogy például 

nem adsz neki cicit az elalváshoz.  
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Hátrányai: csak eltökélt és az utasításokat pontosan értő és követő mamáknál 

működik a dolog. Emellett elképzelhető, hogy a baba csak a mamától fogadja el a 

másfajta elalvást, ahogy visszatért az anya a színre, makacsul ellenáll az új 

módinak. 

A nappali alvások meghosszabbítása 

6 hónapos kor felett már a legtöbb babának kevés a rövid, 30-40 perces nappali 

alvás, szükségük van minimum 1 órás alvásidőre. Ez azért is lényeges, mert a 

hosszabb nappali ébrenlétek miatt az ritkán működik, hogy a baba majd sokszor 

keveset alszik. Ez 2-3 hónapos korban nem probléma, de 6 hónapos kor felett a 

babák többségét nem tudod elaltatni 2-3 órás ébrenléti időnél hamarabb. Ha ezek 

után csak 30 percet alszik, akkor túl kevés lesz a nappali alvás, és túlságosan 

elfárad estére a baba.  

Mit tudsz tenni, hogy minimum 1 órát aludjon a baba egyhuzamban napközben? 

A legfontosabb, hogy jól időzítsed a nappali alvásokat, hogy kellően fáradt, de ne 

túlfáradt állapotban vidd aludni a babát. 

Emellett egyéb lehetőségeid is vannak: 

Megelőző visszaaltatás:Megelőző visszaaltatás:Megelőző visszaaltatás:Megelőző visszaaltatás: az előző fejezetben leírt módszer, ami 6 hónapos kor felett 

is működik. Mielőtt a baba a megszokott időben felébredne, osonj be a szobájába. 

Ahogy elkezd ébredezni, azonnal kezd el visszaaltatni. Vedd ki, tedd cicire, ringasd, 

simogasd. Aztán, ha ez megy, akkor hetente minél kevesebb segítséggel próbáld 

ugyanezt. Ha cicin aludt vissza, akkor már csak ringasd, aztán már csak simogasd 

a kiságyban. Ez a módszer hetekig tarthat, csak akkor alkalmazd, ha van ehhez 

türelmed.  
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Önálló elalvás megtanítása:Önálló elalvás megtanítása:Önálló elalvás megtanítása:Önálló elalvás megtanítása: erre bármelyik módszert bevetheted. Az „Apró 

lépések” módszer, a „Babatempó” metódus, a „Bátorító ölelések” vagy a „Suttogó 

szavak” módszerei is használhatóak arra, hogy a baba ne ébredjen fel az 

alvásciklus váltásnál amiatt, hogy máshogy alszik el, mint ahogy ébredéskor találja 

magát. 

 

Alvás segítséggel:Alvás segítséggel:Alvás segítséggel:Alvás segítséggel: ha nem bánod, hogy a baba továbbra is rajtad, cicin, melletted 

alszik napközben, akkor folytasd nyugodtan ezt a gyakorlatot.  

A baba saját szobába költöztetése 

Ha azt szeretnéd, hogy a veletek egy szobában alvó gyermeked mostantól a saját 

szobájában aludjon, akkor érdemes egy időre neked is beköltözni vele a 

gyerekszobába. Ő a kiságyában, te pedig mellette egy matracon tudsz aludni. Ha 

ezt megszokta a baba, akkor vagy rögtön teljesen visszaköltözöl az ágyadba, vagy 

szép fokozatosan. Az esti altatásnál még a matracon maradsz, de nem ott alszol, 

vagy akkor folytatod a gyerekszobában az alvást, mikor a baba először felébred.  

Ha közös ágyban is aludtatok, akkor még egy lépést betehetsz a folyamat elejére: 

vagy először a hálószobátokban, a nagyágy mellé tett kiságyba költözteted át a 

picit, és utána cuccoltok át a gyerekszobába, vagy a gyerekszobában a matracon 

először közösen alszotok (biztonság!), aztán a következő lépésként teszed át a 

kiságyába a babát. A „Szeretem a kiságyam” módszerrel fokozatosan tudod a 

kiságyban alvást ismerőssé tenni a baba számára. Ha a baba sír a kiságyban, akkor 

próbáld kicsit vigasztalni, 1-2 percig nem kivenni.  

Egyébként, ha éjjel együtt alszotok, és ezen nem is akarsz változtatni, akkor is 

érdemes lehet a nappali alvásokra a kiságyában altatni a picit, hogy a 

későbbiekben ne legyen teljesen idegen számára az ágya, és neked is legyen egy 
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kis szabadidőd, amíg napközben alszik a gyermek. Ráadásul, így biztonságosabb 

is, hiszen sosem szabad egyedül hagyni a babát a nagyágyon felügyelet nélkül.  

Ha eddig mózeskosárban aludt a baba, és a kiságyba szeretnéd átköltöztetni, 

akkor próbáld ki, hogy pár napra a mózeskosarat teszed be a kiságyba, így jobban 

megszokja a baba az új környezetet.  

    

Hogyan állj neki egy új alvási szokás kialakításánaHogyan állj neki egy új alvási szokás kialakításánaHogyan állj neki egy új alvási szokás kialakításánaHogyan állj neki egy új alvási szokás kialakításánakkkk????    

Az alapvető feltételek és előkészületek elengedhetetlenek ahhoz, hogy sikeresen 

bevezess egy új szokást. 

A megfelelő alváskörülmények, a betegségek kizárása (orvosi kivizsgálás gyanú 

esetén), az elalvás előtti rutin, a napirend, az etetések szükséges beállításai mind-

mind meg kell előzzék az alvási szokások megváltoztatását. Amíg világos és zajos 

a baba alvószobája, nem megfelelően van öltöztetve, rejtett betegség vagy állapot 

miatt fájdalma van vagy nyűgös, nincs napirendje, se konzekvens elalvás előtti 

rutinja, és az etetések rendje se támogatja a megfelelő alvást, addig nincs értelme 

elkezdeni bármilyen változtatást a baba alvási szokásaiban. 

Ha ezek mind rendben vannak, akkor alaposan gondold meg, melyik módszert 

választod. Sok alvásprobléma összetett, több tényező is közrejátszik a 

kialakulásában. Nem mindegy, hogy mi az ok, és mi a következmény, hogy például 

a fogzás okozza az alvásgondot, vagy az alvásgond miatti fáradság miatt viseli meg 

jobban a babát a fogzási fájdalom. Ha úgy érzed, egyedül nem megy, nem tudod, 

hogy állj neki, bizonytalan vagy, de a legjobbat szeretnéd a gyermekednek, fordulj 

inkább segítségért az „Anya, gyere!” Klub tagjaihoz, vagy kérj egyéni konzultációt.  

Ha segítség nélkül kezdesz bele, akkor, íme, néhány gyakorlati tanács: 

Az egyik fő szabály, hogy szinte mindig az esti fektetéssel kezdj. Akkor is, ha 

látszólag az estékkel, az  éjszakákkal nincs gond. Hogy miért? Mert este a 
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legkönnyebb sikereket elérni. Mert akkor az alvásszabályozás mindkét rendszere 

maximálisan az alvás mellett áll. Azaz az alvásnyomás magas, hiszen már egy jó 

ideje ébren van a baba, mire eljön a lefekvés ideje. A cirkadián ritmus pedig - este 

lévén - szintén az alvást támogatja.  

Ezért is gyakori, hogy sok csöppségnél nincs gond az esti elalvással, hisz minden 

azon van, hogy a baba aludjon. Ráadásul az este azért is egyszerűbb, mert az 

elalvás után jön az alvás legmélyebb szakasza, ilyenkor általában hosszabban is 

alszik a baba. Nem ébreszti fel az ágyúdörgés sem, ráadásul te is tudsz 

valamennyit pihenni utána. Szóval az új hely vagy mód bevezetését szinte mindig 

az esti elalvással kell kezdeni. Ha itt sikeres vagy, akkor jöhetnek az éjszakák, majd 

végül a nappali alvások is. Hajnalban és napközben ugyanis, mind az alvásnyomás, 

mind a napi ritmus inkább az ébrenlét felé tolja az egyensúlyt, ráadásul az alvás is 

sokkal felületesebb ezekben az időszakokban, így könnyen felébred a baba. 

Esetleg hiába is próbálkozol az új altatási móddal, a pici egyszerűen kihagyja 

inkább azt a nappali alvást, vagy már nem alszik vissza hajnalban, mintsem 

elaludjon az új módi szerint.  

Jogos a kérdés, hogy miért nem egyszerre érdemes dolgozni az összes alváson? 

Ennek több oka is van. Egyrészt, mert nagyon megterhelő. Neked és a babának is. 

Gondolj csak bele, hogy eddig kényelmesen, a cicin elalvó babát most napi 4-6-

10-12x szeretnéd arra rávenni, hogy inkább ringatva aludjon el. Nyilvánvaló, hogy 

a baba tiltakozik, az alvásidők elcsúsznak, a pici mind éjjel, mind nappal tovább 

van ébren, nehezebben alszik el, kevesebbet pihen. Te szintén. Amíg eddig egy 

mozdulattal cicire tetted a babát, és 10 perc múlva már mindketten aludtatok, 

most óránként kell visszaaltatnod a picit fél órán keresztül egész éjjel. És nappal 

folytatni a sort. Ezzel hamarabb célba érnénk. De az, hogy feladd a második estén, 
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nagyon sanszos. Akkor pedig az egész napos procedúra is teljesen felesleges volt. 

Emellett még 2 ok szól amellett, hogy kezdj csak az esti altatással. 

Először is, a tanulás előfeltétele a kipihent állapot. Ha a baba egész nap az új 

szokást próbálja megtanulni, akkor estére tuti, hogy túlfárad, nyűgös, sírós lesz. 

Ebben az állapotban kemény kihívás rávenni még a mellettünk álló alvásszabályzó 

rendszerek mellett is az újfajta elalvásra. Főleg, hogy te is hulla fáradt leszel 

estére. Aztán persze folytasd az új altatást az éjszakai 4-6-8 ébredés kapcsán is. 

Ezzel szemben, ha többé-kevésbé nyugodtan telt a nap, aludt valamennyit a baba, 

akkor este jobban fogsz haladni, majd az elalvás után az éjszakai ébredéseknél is 

a szokásos relatíve gyors és megszokott altatást fogod csinálni, ami már csukott 

szemmel is megy. 

A másik ok pedig az, hogy ne csinálj magatoknak felesleges munkát. Ha ugyanis 

megy az új esti elalvási mód vagy hely, akkor gyakran előfordul, hogy a baba az új 

szokást kiterjeszti az éjszakai ébredésekre is, sőt, a helyszínváltoztató esetekben 

akár nappalra is. Így inkább várj 1-2 hetet, mintsem feleslegesen dolgozz.  

Mi a helyzet, ha önállóan alszik el aMi a helyzet, ha önállóan alszik el aMi a helyzet, ha önállóan alszik el aMi a helyzet, ha önállóan alszik el a    baba esténként, mégsem tud visszaaludni baba esténként, mégsem tud visszaaludni baba esténként, mégsem tud visszaaludni baba esténként, mégsem tud visszaaludni 

magától éjjelente?magától éjjelente?magától éjjelente?magától éjjelente? 

Ilyenkor három opció szokott fennállni.  

• Vagy nincs eléggé ébren a baba, mikor beteszed az ágyába. Azaz az elalvás 

előtti rutin átcsúszik altatásba. Ha a baba félig van csak ébren, amikor 

leveszed a ciciről vagy beteszed a kezedből a kiságyába, akkor már nem 

biztos, hogy felfogja a tudata, hogy hol is aludt el végül. Az könnyen lehet, 

hogy az ágyban még ficereg a baba, a szemét is nyitogathatja, de nem 

biztos, hogy látja is az új helyzetét. Az elalvás egy folyamat, az éber 

állapotból szép lassan csúszunk bele az elalvásba, közben még egy-egy zajra 
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felébredünk, mocorgunk, látszólag még ébren vagyunk, de egyáltalán nem 

biztos, hogy a tudatunkig is eljutnak ezek az események. A kellően fáradt, 

de nem túl fáradt babának 10-15, de akár 20 perc is kell ahhoz, hogy 

elaludjon. Tehát, ha 1-2 perccel a kiságyba tevés után már mozdulatlanul 

alszik a baba, akkor megvan rá az esély, hogy már inkább alvás közben, mint 

ébren került az ágyába.  

• A másik opció az, hogy a babád azok közé tartozik, akik nem terjesztették 

ki az este megtanultakat az éjszakai ébredésekre. Náluk ugyanúgy meg kell 

tanítanod az éjszakai visszaalvást, mint ahogy az esti elalvásnál már 

megtetted. 

• A harmadik ok az éjszakai ébredésekben keresendő. Gyakran azért nem 

megy a visszaalvás, mert a baba problémát észlel. Hiába alszik el önállóan a 

baba, ha az óránkénti ellenőrzés során valami nem jó neki: azért nem tud 

visszaaludni, mert fáj a foga, a hasa, nem kap levegőt az orrán, vagy fázik. 

Ezért is nagyon fontos az környezeti hatások és az alvásblokkolók kizárása, 

hogy ilyen esetben ne kezdj bele feleslegesen az alvási szokások 

megváltoztatásába, hanem ehelyett párásíts, öltöztesd fel jobban a babát, 

vagy csillapítsd a fájdalmát.  

Ezzel el is értünk a fejezet végére. Összefoglaltam kulcsszavakban, hogy a 6-18 

hónapos kor közötti babáknál mik azok a tényezők, amik a jó alvást garantálják: 

• továbbra is csendes, sötét, biztonságos, megszokott, kényelmes 

alvókörnyezet, 

• a fogzás, a mozgásfejlődés és a szeparációs szorongás adekvát 

kezelése, 

• a rutinok folytatása, 

• stopper, majd óra szerinti napirend, 

• 3-2-1 nappali alvás váltás megfelelő menedzselése, 
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• 1 órás nappali alvások, 

• elmaradó éjszakai evések, 

• olyan alvási szokások, melyek az éjszaka átalvását és a hosszú, 

pihentető nappali alvásokat támogatják.  
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„Nem akar aludni? Nem baj. Neked nem az a dolgod, hogy rávedd a gyereket 

arra, hogy aludjon. Csupán az alváshoz ideális feltételeket kell biztosítanod.” 

 

A nemrég született pici újszülött hirtelen egy másfél éves szaladgáló 

energiabombává változott, aki új, alvással kapcsolatos kihívásokat tartogat 

számunkra. A „„7 lépés alvásprogram” ” a kisgyermekeknél is ugyanúgy 

használható arra, hogy lépésről lépésre haladva biztosítsd a gyerkőcnek azt az 

alvásmennyiséget és minőséget, ami a zavartalan fejlődéséhez szükséges. Nézzük 

is a pontokat részletesen!  

 

1. LÉPÉS: REÁLIS ELVÁRÁSOK 

 

A másfél éves gyermek már nagy eséllyel csak egyszer alszik napközben, kb. 2-2,5 

órát, és az átlagos ébrenléti idő 5-6 óra. Éjszaka 10-11 óra az alvásigény. Az 

éjszakai ébredések csak nagyon ritkán köszönhetőek az éhségnek. (Maximum 

akkor, ha a gyerkőc hozzászokott ahhoz, hogy éjjel egye meg a napi adag egy 

részét). 

3 évesen az alvásigény 10-13 óra és a gyermekek 90 százalékának még szüksége 

van a délutáni alvásra, minimum 1 órára.  

5 évesen általában 9-12 órát alszanak a gyermekek, és háromnegyedük már 

elhagyta a nappali alvást.  

Az alvásciklus hossza fokozatosan bő, nagycsoportos korra már elérheti a 

felnőttekre jellemző, nagyjából 90 perces átlaghosszúságot. 
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2. LÉPÉS: AZ ALVÁS KÖRÜLMÉNYEI 

 

Az általános szabályok továbbra is érvényesek: első a biztonság, utána jön a csend, 

a sötétség, a kényelem és a megszokott környezet. A kisgyermekeknél már 

megjelennek a különböző félelmek, a szörnyektől és a sötétségtől, így a teljes 

sötétségre nem mindig van lehetőség. Ilyenkor remek megoldás az éjjeli fény, ami 

segít megelőzni a félelmeket. Jobb, ha a lámpa ég behúzott függönyök/leengedett 

redőny mellett, mert akkor a kinti fényviszonyok változása nem zavarja meg az 

alvás ritmusát. Fontos, hogy a lámpa fénye minél gyengébb legyen, ne zavarja 

meg az alvást. Arra is érdemes gondolnod, hogy a már gyermekágyban alvó 

kisgyermek esti kóborlásainál a biztonságot garantálni tudd. Azaz véletlenül se 

tudjon a gyerkőc legurulni félálomban a lépcsőn, elesni a folyosón hagyott 

dolgokban a sötétben stb.  

 

Mikortól aludjon gyermekágyban a csemete? 

 

Minél később költözteted át a gyerkőcöt a kiságyából a gyermekágyba, annál jobb. 

3 éves kor körül ideális a költöztetés. Persze, ha egyéb oka van a cserének, akkor 

hamarabb is megy a dolog, de ez esetben gyakoribb, hogy a gyermek kihasználja 

a frissen kapott szabadságát, és nem lesz egyszerű rávenni az ágyban maradásra. 

Ne várj 3 éves korig, ha kicsi már neki az ágy és emiatt kényelmetlen, vagy 

ha  kimászik/kiesik belőle. 

Élesen él bennem az a hétköznap délután, amikor 1 perc alatt 5 évet öregedtem. 

Kisfiam 19 hónapos volt, békésen aludt a szobájában, a kiságyban. Én a 

nappaliban ültem, és pont azon filóztam, mit kezdjek magammal. Egyszer csak azt 

hallottam, hogy nyílik a gyerekszoba ajtaja. Megfagyott az ereimben a vér. Lelki 

szemeim előtt hirtelen egymás után ötlött föl a betörő, majd a szellem, végül a 
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hallucináció gondolata. Aztán megláttam őt. A kisfiam még gyűrött fejjel, 

hálózsákban ált a félig nyitott ajtóban, és pislogott rám álmosan. „Anya, gyere!” - 

szólt. Arcán már derengett valami diadalittas kifejezés, amit egy félmosolyba 

rejtve eresztett meg felém. Egy hang nélkül, hálózsákban sikerült neki kimásznia a 

kiságyából. Na, itt megint elképzeltem, hogy máshogy is történhetett volna. Aznap 

este a kiságy környékét körbepárnáztam, és a biztonság kedvéért a szobájában 

aludtam, másnap pedig megvettük neki a leesés gátlós gyermekágyat.  

Hogyan állj neki a költöztetésnek?Hogyan állj neki a költöztetésnek?Hogyan állj neki a költöztetésnek?Hogyan állj neki a költöztetésnek?    

Nagyon fontos az előkészítő fázis. Azaz, ne érje váratlanul a csemetét az új ágy 

kérdésköre. Előtte beszélgessetek róla, hogy már ennyi idős, hogy kinőtte az 

ágyat, hogy itt az ideje az előre lépésnek. Meglátogathatjátok a kicsi nagyobb 

barátait, akik már nagyágyban alszanak, vagy kipróbálhatja a nagytesó ágyát egy 

délutáni alvásnál. Vehettek új ágyneműt, párnát. Eljátszhatjátok a babákkal az új 

ágyba költözést.  

Lehetőleg nyugalmas időszakban történjen a költözés. Nem szerencsés, ha az 

ovikezdéssel, vagy az új otthonba költözéssel egy időben akarsz új ágyat is a 

gyermeknek. Azt sem javaslom, hogy azért tedd ki a gyermeket az ágyából, mert 

érkezik a tesója. Főleg ne akkor, mikor épp a kórházban vagytok. Vagy hamarabbra 

időzítsétek a váltást, hogy a nagyobbik ne érezze azt, hogy a kistesó miatt kell 

lemondania a megszokott fekhelyéről, vagy ha a kicsi egy ideig még bölcsőben 

vagy mózeskosárban alszik, akkor ráér a csere a tesó megszületése után is. Azt is 

sokan alkalmazzák, hogy meghagyják a gyermeknek a döntési szabadságot, hogy 

mikor akar ő költözni. Azaz - ha elég nagy a szoba - a kiságy mellé a gyermekágyat 

is beteszik átmenetileg, hogy a gyerkőc nyugodtan ismerkedjen vele, akár aludjon 

benne délután, aztán majd este eldönti, hol akar aludni. Vagy először csak a 
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matracot teszik be, amin lehet ugrálni-játszani. Más gyermekeknél ez a váltás 

pikk-pakk megvan, már alig várják, hogy nagyágyban alhassanak.  

A csere előtt még mindenképp gondoskodnotok kell a biztonságról. Eddig nem 

volt gond azzal, hogy éjjel a gyermek kijön az ágyából, vagy legurul róla, de az 

ifjúsági ágyas időszaktól erre is gondolni kell. Hajnalban, félálomban, a sötétben a 

lakásban bolyongó gyermekre sokféle veszély leselkedik, bárhonnan leeshet, 

illetve elérhet olyan veszélyes dolgokat, amikre nappal oda tudtok figyelni. 

Megfontolandó a gyermekrács használata a szoba ajtajánál, vagy az emeleti 

lépcsőnél. A folyosón elhelyezett éjjeli fény segít a gyermeknek a tájékozódásban, 

ha éjjel a szobátok felé indul. Az ágyra érdemes leesés gátló korlátot szerelni, 

illetve az emeletes ágy használata csak iskolás kor környékén javasolt.  

 

3. LÉPÉS: AZ ALVÁSBLOKKOLÓK 

 

Kisgyermekkorban az alvásblokkolók közül a fogzás még az őrlők kibújásával indít 

egy utolsó rohamot az alvás ellen, de ez az esetek többségében csak pár hétre 

okoz zavart az éjszakákban.  

 

A szeparációs szorongásA szeparációs szorongásA szeparációs szorongásA szeparációs szorongás 

A szeparációs szorongás második hulláma 1,5 éves kor körül jelentkezik, a gyerkőc 

anyás lesz, „matrica üzemmódba” kapcsol, nem akar elaludni nélküled, éjjel 

gyakran az ágyatokban köt ki. Ilyenkor igazából két lehetőséged van. Vagy engedsz 

neki és hagyod, hogy máshol/máshogy aludjon, mint eddig, és majd a szeparációs 

szorongás lecsengése után visszatértek a régi kerékvágásba, vagy maximum apró 

engedményekkel próbálod átvészelni ezt az időszakot. Azaz például vele maradsz, 

amíg elaszik, de az együtt alvást nem engeded. Nappali alvásnál résnyire nyitva 
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hagyod az ajtót, de az alvást nem úszhatja meg stb. Az előző fejezetben már 

olvashattál tippeket arról, hogyan könnyítheted meg a gyerkőc számára ezt az 

időszakot.  

 

Változó élethelyzetekVáltozó élethelyzetekVáltozó élethelyzetekVáltozó élethelyzetek    

A 1,5-4 éves gyermekek életében számos olyan élethelyzet van, ami 

befolyásolhatja a kisgyermek alvását. Ilyen az elválasztás, a szobatisztaság 

kialakulása és a közösségbe kerülés is. Sok gyerkőcnek születik kistestvére, és a 

költözködés is előfordul, mint új szituáció. Ezek az életesemények számtalan 

módon belenyúlhatnak a csemeték alvásába. A szoptatás abbahagyása új altatási 

módokat hozhat magával, a szobatisztaság kapcsán az éjszakai pisilések 

zavarhatják meg az álmot, a közösségi élet, az idegen helyen alvás, az anya 

munkába állása vagy a kistestvér születése körüli események mind kihívás elé 

állítják a gyerkőcöt. Vannak gyerekek, akik szinte észrevétlenül veszik az 

akadályokat, könnyen alkalmazkodnak. Más gyermekeknél hetekre borul a 

napirend, újra előjönnek a gyakori éjszakai ébredések, nehezen megy az elalvás, 

egész napos nyüglődés jelentkezik. Egy biztos, az a csemete, aki kialvatlan, akit 

nehéz elaltatni, aki folyton küzd az alvással, sokkal hamarabb kibillen a kényes 

egyensúlyi helyzetből egy-egy apró változásra is, mint a jól alvó kisgyermek, 

akinek van tartaléka. Hogyan készülj fel ezekre a helyzetekre?  

 

• Beszélgess a gyermekkel, ne érje váratlanul őt a helyzet.  

• Játsszátok el a dolgokat, mesélj az eseménnyel kapcsolatos meséket, 

rajzoljatok, babázzatok. Cseréljetek szerepet, így a másik nézőpontja is 

kiderülhet.  
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• Fokozatosan ismertesd meg a gyermekkel az új helyzetet. Menjetek el az 

óvodai nyílt napra, látogassátok meg a kórházat, ahol a kistesó fog születni, 

sétáljatok el gyakran az új lakás környékére.  

• Ha alvásproblémákat tapasztalsz az új helyzet kapcsán, akkor adj időt a 

gyermeknek, hogy könnyebben alkalmazkodjon. Új szokást csak akkor 

vezess be, ha azt hosszú távon sem látod nagy problémának. Ha néha-néha 

engedsz a gyermeknek, például nálatok aludhat vagy kimaradhat a délutáni 

alvás, akkor mindig indokold meg a változtatás okát és azt is érdemes 

kikötnöd, hogy meddig marad az új szokás.  

Az éjszakai rémálmok és felriadásokAz éjszakai rémálmok és felriadásokAz éjszakai rémálmok és felriadásokAz éjszakai rémálmok és felriadások 

Fontos az elején tisztázni, hogy az éjszakai felriadás és az éjszakai rémálom két 

különböző dolog. Először beszéljünk az éjszakai felriadásokról: általában az 

éjszaka első felében fordul elő, a kisgyermek hirtelen felül az ágyban, kiabál, sír, 

szemeit tágra nyitja, izzad, remeg, dobálja magát. Pár perc alatt megnyugszik és 

alszik tovább, másnap pedig a történtekre nem emlékszik. Az éjszakai felriadás 

alatt a gyermek valójában nem ébred fel, ha felébresztjük, akkor zavart, nem 

tudja, hogy mi történt vele. A felriadás mindig a mély alvási fázisban következik 

be, ilyenkor nem álmodunk, és nagyon nehezen vagyunk felébreszthetőek. 

Mik  a jellemzők az éjszakai felriadásokra?    

• 4-12 éves korban a leggyakoribb, 

• a gyermekek néhány százalékánál fordul elő rendszeresen, de egy-egy 

alkalommal sok gyermeknél jelentkezik, 

• kamaszkorra általában megszűnik, 

• gyakran társul alvajárással, 

• általában az éjszaka első felében jelentkezik. 
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Mi okozza az éjszakai felriadásokat?    

Az éjszakai felriadások fő oka a nem megfelelő minőségű vagy mennyiségű alvás. 

Ami kiválthatja még a problémát: 

• stresszes helyzetek, változások a gyermek életében (kevesebb alvás, 

szorongás), 

• nem a megszokott alvási körülmények (új ágy, nyaralás), 

• lázas állapot, 

• erős zajok vagy fények (nehéz elalvás, felébredések éjszaka). 

Társulhat alvási apnoéval, nyugtalan láb szindrómával, migrénnel, és fejsérülések 

kapcsán is kialakulhat. 

Mit tehetsz, hogy megelőzd az éjszakai felriadásokat? Fontos kihangsúlyozni, hogy 

bár félelmetesnek tűnik, az éjszakai felriadások önmagában nem ártanak a 

gyermeknek. Ami inkább a gondot jelenti, azok a következmények: a nappali 

álmosság, a félelem az elalvástól, illetve ha a felriadás alatt veszélyes dolgokat 

csinál a gyermek: leesik az ágyról, dobálja magát és megsérül, vagy agresszív 

másokkal szemben.    

• Legfontosabb, hogy ne kelts félelmet a gyermekben. Miután ő nem 

emlékszik az éjszaka történtekre, ne ecseteld neki reggel, hogy mennyire 

megijedtél az éjjel. Ha félni fog az elalvástól, az éjszakáktól, azzal csak 

rontasz a helyzeten. 

• Fontos, hogy az esték nyugodtan teljenek, legyen idő a felpörgött 

kisgyermeknek megnyugodni elalvás előtt. Próbáld csökkenteni a tévé és a 

számítógép képernyője előtt töltött időt, helyette inkább beszélgessetek a 

gyermekkel, ezzel is oldva a benne felgyülemlett stresszt. 



  

182 
 

• A gyermek életkorának megfelelő mennyiségű alvás biztosítása a 

legfontosabb teendő. 

• Ha gyakran fordul elő az éjszakai felriadás, akkor érdemes naplót vezetni az 

alvásokról, az aznapi eseményekről, ennek segítségével könnyebben 

rájössz, hogy mik a kiváltó tényezők. 

• Arra is figyelj, hogy teremtsd meg a biztonságos alvási körülményeket az 

éjszakai felriadások idejére is. Használj sarokvédőket az ágy melletti éles 

bútorszéleknél, ne aludjon emeletes ágyban a gyermek - legjobb ha egy 

alacsony matracon alszik, ahonnan nem tud leesni. Ha alvajárással is társul 

a felriadás, akkor még fontosabb az elővigyázatosság. Legyen egy csengő 

vagy valamilyen riasztó a gyermekszoba ajtajánál, hogy biztosan felébredj, 

ha éjszakai kóborlásra indul a gyermeked.  

• Figyelj a lépcsők biztonságára, az ajtók, ablakok zárására is. 

Mit tegyél, ha éjszaka felriad a gyermek? Ne ébresszd fel, beszélj hozzá lassan és 

nyugodtan, próbáld óvatosan megakadályozni, hogy kárt tegyen magában vagy 

másokban. Néhány perc elteltével általában magától megnyugszik, akkor 

visszafektetheted aludni. Ha a felriadás gyakran jelentkezik és mindig ugyanabban 

az időben, az is bevált módszer, hogy előtte 15-30 perccel felébreszted gyermeket 

és pár percig nem hagyod visszaaludni. 

Mikor szükséges orvosi kivizsgálás?    

• ha a felriadások egyre gyakoribbak, 

• ha kamaszkorra sem szűnnek meg, 

• ha betegséget gyanítunk a háttérben (alvási apnoé), 

• ha negatívan befolyásolják a gyermek alvását (keveset alszik, fél aludni), 
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• illetve bármilyen esetben, ha a kivizsgálás megnyugtat téged vagy a 

gyermekedet az esetek kezelésével kapcsolatban. 

 

Éjszakai rémálmok:Éjszakai rémálmok:Éjszakai rémálmok:Éjszakai rémálmok:    Általában az éjszaka második felében jelentkezik, mikor többet 

álmodunk. Az éjszakai felriadásoktól abban különbözik, hogy itt egy rossz álom 

után tényleges felébredés történik, és az álomképekre emlékszünk is, tudjuk, hogy 

miért ébredtünk fel. Gyermekeknél 3-6 éves kor között a leggyakoribb, 

kamaszkorra itt is csökken az előfordulás. Kisebb gyermekeknél nehéz a rémálmok 

és az éjszakai felriadások elkülönítése, hisz mindkét esetben azt látjuk, hogy a 

gyermek hirtelen felkiált, felsír, nyugtalan, izzad vagy reszket. Ami segíthet 

eldönteni: ébren van-e a gyermek vagy inkább úgy tűnik, mintha aludna, és hogy 

emlékszik-e arra, hogy mi történt az éjszaka. 

Mi okozhat rémálmokat? 

• stressz, 

• trauma, negatív életesemények, 

• félelem, aggódás, 

• kialvatlanság, 

• alkohol, droghasználat. 

• pszichiátriai kórképek. 

Hogyan előzhetőek meg a rémálmok? Sokat segít ebben az esetben is az 

alvásnapló vezetése. Nagyon fontos, hogy beszélj a gyermekkel a rémálmairól, 

hogy miről szóltak, mit érzett közben, szerinte miért álmodik rosszakat. Ha a 

háttérben a kisgyermek számára szomorú vagy félelmetes esemény húzódik meg 

(haláleset, válás a családban), akkor érdemes szaksegítséget kérni az esemény 

feldolgozásához. Ha a gyermek fél este lefeküdni, elaludni, akkor érdemes vele 
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maradni, míg elalszik, adhatsz neki szörnyűző plüssállatot, használhatsz éjjeli 

fényt, nyitva hagyhatod a gyermekszoba ajtaját, és a közös szoba is segíthet. 

Orvosi kivizsgálásra szintén szükség lehet, ha a gyakori rémálmok miatt a gyermek 

nem akar aludni, vagy valamilyen betegséget sejtesz a háttérben. 

 

4. LÉPÉS: A RUTIN 

 

Az elalvás előtti rutin még jelentősebbé válik ebben a korosztályban. 

Létfontosságú a rendszeres esti rituálé ahhoz, hogy a folyton mozgásban lévő 

kisgyermeknek legyen lehetősége lecsendesedni. Ehhez idő kell. A ráérős tempó 

kifejezetten lényeges része a rutinnak. Kapkodva nehéz nyugodttá válni. Főleg a 

közösségbe járó gyermekeknél gyakran az egész nap egy nagy rohanás: „siess, 

vedd a cipőd, mert elkésünk az oviból”, „fejezd be az ebédet, a többiek már 

végeztek”, „siess, öltözzünk fel, lekéssük a buszt”, stb. Legalább este vegyünk 

vissza a tempóból. A minőségi, együtt töltött idő az elalvás előtt nagyon fontos 

összetevője az éjszakai nyugalomnak. Nem jó, ha az esti rutin közben/helyett a 

vacsora maradványait pakolod el, megy a híradó, a főnökkel még a másnapi 

prezentáció részleteit egyezteted a telefonodon, és meseolvasás közben csak 

azon jár az eszed, mikor szabadulhatsz már. Közben sürgeted a gyereket, 

belefojtod a szót, nem figyelsz igazán rá, csak darálod a „fürdés-fogmosás-

pizsama-villanyoltás-nincs több mese-alvásidő van” mantrát.  

A ráérős, odafigyelős esti rutin ezzel szemben a gyerekről szól. Egy jó kis nyugtató 

meleg fürdő, játék a kádban, pihe-puha törölközőbe bugyolálás, összebújás a 

meleg takaró alatt, a napi események átbeszélése, mese/éneklés. Persze, mindez 

jól hangzik, de erre gyakran se idő, se energia nem marad. Viszont ennek lehetnek 

olyan következményei, ami miatt átgondolandó, hogy érdemes-e kapkodni. Ha a 
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gyerkőc nem tudja elmesélni, mi bántja, mi történt vele az oviban/bölcsiben, 

akkor lehet, hogy hajnali egykor fog eszébe jutni ezt elmesélni neked. Vagy hajnali 

háromkor rémálom formájában próbálja majd feldolgozni azt, hogy Pistike elvette 

a játékát, vagy az óvó néni rászólt. Vagy ötödször fog visszatapsolni a gyermek, 

mert nem tud elaludni/mondani akar valami fontosat/fél a sötéttől stb.  

 

5. LÉPÉS: A NAPIREND 

 

A napirend ebben a korban már kevés kivételtől eltekintve működik fix időpontok 

szerint, és a gyerekek többsége másfél éves korára már áttért a napi egyszeri 

alvásra. Ha a gyermek elkezd közösségbe járni, akkor még nagyobb jelentősége 

van az otthoni napirendnek. A bölcsiben, oviban nem tudnak alkalmazkodni 

minden gyerkőc egyedi igényeihez, ott fix az étkezések és a délutáni alvás 

időpontja. Ha azt szeretnéd, hogy a csemetéd az intézményben is jól aludjon, 

akkor neked kell alkalmazkodnod a benti menetrendhez.  

    

Az esti fektetési idő 

Nem csak a napközbeni alvás, hanem az esti alvásidő időzítése is fontos, lássuk, 

mire érdemes figyelned: 

• a hétvégi és hétköznapi lefekvési/ébredési idők maximum 1 órával térjenek 

el egymástól, mert a konzisztens fekvési/kelési idők garantálják, hogy az 

alvás két fő szabályzó rendszere, az alvásnyomás és a belső óra 

egyensúlyban maradjon, ne egymás ellen dolgozva, hanem egymást 

támogatva biztosítsa a szervezet számára a megfelelő mennyiségű és 

minőségű alvást;  

• a gyerkőcöt ne kelljen hétköznap reggelente ébreszteni, emiatt a korai 

lefekvési idő az ajánlott. 
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Lássunk egy példát, hogy a nem állandó esti altatási időpont hogyan okoz 

alváshiányt: 

 

Peti 3 éves, oviba jár. Hétköznap 7 órakor kell kelnie, este 7-kor fekszik. Hétvégén 

a szülők szeretnének később kelni, illetve este Peti még játszana az udvaron, így 

csak 9 órakor küldik ágyba. Peti biológiai órája és alvásnyomása is élénken jelez 

este 7 körül, de aztán átlendül a holtponton, és este 8-kor még élénken szaladgál 

az udvaron. Mire ágyba kerül, már nagyon fáradt, mégis nehezen tud elaludni. 

Másnap nem 7, hanem 8 órakor ébred (- 1 óra), kicsit fáradtan. Délután a szokásos 

időben jót alszik, kicsit tovább, mint szokott (+ 0,5 óra), majd este 9-kor már 

kevésbé fáradtan alszik el (kezd alkalmazkodni a biológiai óra, az alvásnyomás 

pedig a hosszabb délutáni szieszta miatt kevésbé jelez).  8:30-kor kel reggel (- 0.5 

óra). A vasárnap délutáni alvás nehezen megy, 2 órával később tud csak elaludni, 

délután későn ébred. (Persze, mert az alvásnyomás nem elég nagy, hiszen 1,5 

órával később volt a reggeli ébredés a megszokottnál.) Persze a szülők szeretnék 

vasárnap este 7-kor már ágyba dugni Petit, hiszen másnap ovi, munka. Igen ám, 

de Peti biológiai órája már elkezdett átállni a későbbi esti fekvési időre, ráadásul a 

2 órával eltolódott délutáni alvás miatt túl kevés idő telik el este 7 óráig, így az 

alvásnyomás sem elég ahhoz, hogy Peti elaludjon. Nagy nyüglődések árán végül 9 

óra körül sikerül elaludnia a kisfiúnak. Reggel 7-kor persze nem ébred fel magától, 

fel kell kelteni, nagyon nyűgösen indul a nap (-2 óra). A hétfői ovinap nehéz, Peti 

fáradt, nehezen tud elaludni délután (-1 óra) (ugye, vasárnap még 2 órával később 

volt a délutáni alvásidő). Hétfő este bezuhan az ágyba 7 órakor. Kedd reggel 

megint ébreszteni kell (-0,5 óra), már kevésbé nyűgös, hamarabb elalszik az 

oviban, estére kevésbé fáradt. Csütörtökre beáll a megszokott menetrend, reggel 

vidáman, magától ébred. A péntek jól telik, szombaton kezdődik minden elölről. 
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Mit nyert Peti? Összesen 4-5 órával kevesebb alvást, és sok fáradt napot, cserébe 

a kicsit több hétvégi futkosásért. Mit nyertek a szülők? 2,5 órával több alvásidőt 

reggel, de nehéz altatásokat, nyűgös, fáradt, az óvodai léthez nehezen 

alkalmazkodó gyereket. Megérte? 

Az utolsó nappali alvás elhagyása 

3-6 éves kor között a gyermekek többsége az utolsó nappali alvását is elhagyja. 

Ha egyre nehezebben megy az elalvás, csökken az alvásidő vagy a délutáni alvás 

miatt túl későre tolódik az esti fektetés, akkor eljött az ideje a nappali alvás 

elhagyásának.  

Az átállás az 5-6 órás ébrenléti időről a 11-12 órás fennlétre ritkán megy egyik 

napról a másikra. Jó áthidaló megoldás az ebéd utáni csendes pihenő csendes pihenő csendes pihenő csendes pihenő bevezetése. 

Azaz a félhomályban a gyerkőc pihenjen 30-60 percet. Ha álmos, akkor aludjon, 

ha nem tud elaludni, akkor nézhet könyvet vagy kirakózzon. Így a gyermek is 

megkapja a lehetőséget arra, hogy pihenhessen, és a szülők is kapnak egy fél órás 

szusszanásra időt. Extrém nehéz úgy aludni vinni alkalomadtán a gyermeket, hogy 

te ránézésre azt mondod neki, hogy ma fáradtnak látszik, így aludnia kell menni, 

másnap meg hagyod ehelyett játszani. Ha minden nap ebéd után ágyba kell 

bújnia, akkor sokkal könnyebb elérni, hogy aludjon egy jót, ha álmos. 

Ha azt tapasztalod, hogy a délutáni alvás miatt az esti elalvás későbbre tolódik, 

akkor ne az alvást hagyjátok ki, helyette inkább hozd előrébb a délutáni alvásidőt, 

vagy ébreszd fel a csemetét 1-1,5 óra nappali alvás után. Ha ugyanis túl hamar 

hagyod el a nappali alvást, és emiatt sokkal korábbra hozod az esti lefekvési időt, 

akkor a hajnali ébredést sem úszod meg, ugyanis az éjszakai alvás nem fog nagyon 

megnőni, ez nem fogja kompenzálni a kimaradt délutáni szundit. Az esti túlfáradás 

pedig garantáltan nehéz altatást és nyugtalan éjszakákat okozhat. Ráadásul, ha a 
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gyermek kihagyja az 1 órakor kezdődő alvásidőt, de fél 4-kor elalszik 10 percre a 

kocsiban, akkor azzal is szembe kell nézned, hogy csupán emiatt a pár percnyi 

alvás miatt borul az esti menetrend, és akár több órával kitolódik az elalvási idő.  

Ehelyett inkább kínáld fel mindennap a lehetőségét az alvásnak, ha nem megy, 

akkor legyen KIVÉTELESEN korábban a lefekvés, ha pedig sikerült elaludnia a 

gyermeknek, akkor marad a régi menetrend. Ez a metódus sokáig mehet, egészen 

addig, amíg hetente legalább 2-3 délután még van alvás. Ha már ritkaság, hogy 

elalszik délután a gyermek, és úgy látod, hogy jobban bírja az egész napos 

ébrenlétet, akkor véglegesen hozd kicsit korábbra az esti fekvésidőt, és hagyd ki a 

nappali alvást. A csendes pihenő intézményét nem feltétlenül kell 

megszüntetned, hiszen az óvodában gyakori, hogy a nem alvó gyermekeknek is 

pihenniük kell, vagy csak csendes tevékenységet folytathatnak. Te pedig a 

hétvégén nyerhetsz 1-2 óra átmeneti nyugalmat, amíg a gyerekek is elvonulnak.  

 

6. LÉPÉS: AZ EVÉSEK MENETE 

 

Másfél éves kor után már nagyon ritka, hogy az éhség, mint biológiai szükséglet 

felébressze a gyermeket. Persze ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek nem esznek 

éjszaka 2 évesen, sőt még idősebb korban is. De nem azért, mert erre igazán 

szükségük van, hanem azért, mert hozzászoktak az éjszakai evéshez. Vagyis ez egy 

tanult viselkedés. Aztán persze rögzül a dolog, és átrendeződik az etetések aránya. 

Amíg az éjszakai evés csak 1-2 alkalmat jelent, senkinek nem zavarja meg 

nagymértékben az alvását, és nem okoz egészségügyi problémát, addig nem 

feltétlenül kell ezen a szokáson változtatni. Teljesen ok, ha a 2 éves gyermeked 

még egyet-egyet szopizik éjszaka.  
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Mikor probléma az éjszakai evés? 

 

• Ha felszabdalja a kisgyermek alvását: ha óránként fenn van, és fél órát eszik, 

akkor nem tudja kipihenni magát. Természetesen az anyukája/apukája 

sem. Az sem jó, ha a túl sok evés, ivás miatt a teli pelenkák vagy az éjszakai 

bepisilés okoz extra ébredéseket. 

• Ha egészségügyi okból probléma az éjszakai evés. Találkoztam egy elhízott, 

2 éves kisfiúval, akinél az evésnapló semmi kirívót nem mutatott (az volt a 

kérés, hogy anyuka vezesse, mikor és mit eszik a gyermek NAPKÖZBEN). 

Csak hosszas beszélgetés után derült ki, hogy a napközbeni evéssel nincs is 

gond. Viszont mit csinált a gyerkőc éjjelente? 2 óránként megivott 3 dl 

cukrozott kakaót, mert csak úgy tudott visszaaludni. Hasonlóan problémát 

jelenthet, hogy a fogak ápolása nem megoldott az éjszakai evések kapcsán, 

így fogszuvasodás jelentkezhet. Emellett emésztési problémát is okozhat, 

ha folyamatos az evés-ivás éjjelente, hiszen félálomban kevésbé tudja 

szabályozni a szervezet az éhség/jóllakottság egyensúlyát, ráadásul az 

emésztőrendszer éjszaka sem tud pihenni. 

 

Hogyan tudod elhagyni ezeket az evéseket?Hogyan tudod elhagyni ezeket az evéseket?Hogyan tudod elhagyni ezeket az evéseket?Hogyan tudod elhagyni ezeket az evéseket?    

Ha a baba még csak másfél év körüli, akkor az előző fejezetben található 

„Csökkentsd le” vagy „Told ki” módszerek szerint tudod elhagyni az éjszakai 

evéseket. Ha nagyobb gyermekről van szó, akkor természetesen nem kell ennyire 

apró léptekkel haladni. Nézzük a fenti példában szereplő 2 éves kisfiú esetét, mik 

az egyéb lehetőségek: 

 

„„„„KulacsKulacsKulacsKulacs””””    módszer:módszer:módszer:módszer: a nagyobb gyermekeknél már kevésbé okoz problémát, ha 

gyorsabban csökkentjük az éjszakai adagokat, így a kakaó/tej/tápszer könnyebben 
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helyettesíthető vízzel. Persze csak biológiai szempontból. A csemete tiltakozása 

nem úszható meg, de ha kitartó és következetes vagy, akkor pár nehezebb éjszaka 

után a gyermek a vízzel is beéri. Itt persze még csak a megoldás felénél járunk, 

hiszen még mindig 2 óránként fenn van a gyermek, de legalább már a fogai és a 

súlya nincsenek veszélyben. A következő lépés lehet a kulacs bevezetése. A vizet 

most már ne te add a gyermeknek, hanem készíts be egy kulacsot éjszakára, 

amiből önállóan is tud inni. Ez már gyakran önmagában is képes megoldani az 

éjszakai ébredéseket, hiszen a gyermek így nem kapja meg az éjszakai 

figyelmedet, vizet inni pedig elég unalmas egyedül. Ha mégis folyton felébreszt a 

gyermek, hogy legyél vele, amíg elalszik, vagy, mert fontos mondanivalója akadt, 

akkor a 7. lépésnél, az alvási szokások megváltoztatásánál leírt módszereket 

érdemes kipróbálnod. (A gyakori, nagy mennyiségű éjszakai ivás utalhat 

cukorbetegségre, javasolt ez esetben egy konzultáció a gyermekorvossal.) 

„Bele a mélyvízbe” módszer: „Bele a mélyvízbe” módszer: „Bele a mélyvízbe” módszer: „Bele a mélyvízbe” módszer: A módszer lényege, hogy egyik napról a másikra 

egyszerűen megbeszéled a gyermekkel, hogy nincs több evés/ivás éjjel. Ha pedig 

a szokásos időkben a gyermek felébred, vagy segítesz neki más módon 

visszaaludni, vagy az éjszaka átalvása érdekében önálló elalvás/visszaalvást segítő 

módszert vetsz be.     

 

 

7. AZ ALVÁSI SZOKÁSOK 

 

A kisgyermekeknél az éjszakai ébredések és a rövid nappali alvások megoldására 

az előző fejezetben leírt módszerek ugyanúgy alkalmazhatók, mint másfél éves 

kor alatt, egészen addig, amíg a gyerkőc a kiságyban alszik, ahonnan nem tud 

kijönni. Ha már átköltöztetted a gyermekágyba, akkor számolnod kell azzal is, 
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hogy nem fog az ágyában maradni a csemete, hanem kimászkál a helyéről. Ebben 

az esetben már új taktikákra lesz szükség. 

 

Időhúzás a lefekvésnél, visszatapsolás, kimászkálás az ágyból 

 

A kisgyermekek körében a lefekvés körüli harcok a gyerkőc fejlődésének velejárói. 

A csemete ugyanis rájön, hogy sokkal jobb játszani, mint aludni, észreveszi, hogy 

a család többi tagja még nem megy aludni akkor, mikor ő, és azt is könnyedén 

kiszúrja, hogy a visszatapsolásokvisszatapsolásokvisszatapsolásokvisszatapsolások által még értékes félórákat csíphet le az 

alvásidőből, számítva a te osztatlan figyelmedre. (Visszatapsolás = amikor jó éjt 

kívántál, és kijöttél a szobából, rögtön elkezdődik a „pisilni kell-szomjas vagyok-

pisilni kell” ördögi kör, vagy a mélyreható természettudományos ismereteket 

igénylő kérdések  -miért süt a nap? - általad történő azonnali megválaszolásának 

igénye.) 

Ráadásul, ebben az időszakban megjelennek a félelmek a sötétségtől, a 

szörnyektől és az egyedülléttől. A gyermekágy használata pedig szabad teret 

enged az éjszakai kóborlásoknak. Ha mindennek nem szabsz gátat, nem reagálsz 

következetesen a gyermeked ez irányú szárnypróbálgatásaira, és nem segítesz 

neki megbirkózni a félelmeivel, akkor a probléma nagyon gyorsan állandósul.  

Ráadásul az utolsó nappali alvás elhagyása körüli időszak extra kihívásokat 

tartogat. Ha hol alszik nappal a gyerkőc, hol pedig nem, akkor a szülők által 

kigondolt esti fektetési idő korántsem biztos, hogy megfelelő lesz. Ha nem alszik 

a gyerek, akkor valószínűleg túlfárad estére. Ha pedig alszik - főleg akkor, ha a 

délutáni alvás egyre későbbre tolódik - akkor a megszokott lefektetési időben még 

nagy eséllyel nem lesz elég álmos a csemete.  Mindkét eset fokozza az elalvás 

körüli harcokat. Az elsőnél a túlpörgés a fáradság ellenére is az ébrenlét felé tolja 

el az alvás-ébrenlét szabályozásában részt vevő rendszerek egyensúlyát, a 
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második esetben pedig az alvásnyomás nem lesz elég erős az elalváshoz. Ilyenkor 

az alternáló fektetési időpontok lehet a megoldás, és a nagyfokú következetesség. 

Emellett az is elképzelhető, hogy azért húzódik el az esti fektetés, azért tart órákig 

az altatás, mert a gyermeknek eltolódott a cirkadián ritmusa, azaz hiába akarod 

7-kor elaltatni, ha neki 9-kor jön el az alvásidő. Ha sikerül is nagy nehezen rávenni 

az alvásra, van rá esély, hogy 9-ig fel-fel ébred, mert nem kerül a mély alvás 

stádiumába, inkább csak szundikál. Ebben az esetben a napirend eltolása a 

megoldás. 

Mit tehetsz, ha az elalvás előtti küzdelem helyett nyugodtan lefekvő és időben 

elalvó gyermekeket szeretnél? Az első lépés a nyomozás, a lehetséges okok 

kiderítése::::    

• Hogyan és mikor kezdődött a probléma a lefektetésnél? Hirtelen jött 

vagy fokozatosan alakult ki? Volt-e változás a gyermek életében (bölcsi, 

ovi, költözés, kistesó születése, anya visszament dolgozni stb.)? 

• Vess egy pillantást a napirendre: Mennyit és mikor alszik napközben a 

gyerkőc? Jókor van az esti lefektetés? Reggel mikor kel a csemete? 

Magától vagy kelteni kell? 

• Elemezd az estét: Hogy néz ki pontosan az esték menete? Van rendszer, 

rutin? Milyen a hangulat, nyugodt, vagy kapkodás és idegeskedés van? 

Mikor romlik el pontosan a helyzet az este folyamán? Mik a kényes 

pontok? 

• Mit mond a gyermek a helyzetről? Ő mit gondol, miért lázadozik vagy 

nyűgösködik? 

Ha tudod a fenti kérdésekre a választ, máris félúton vagy a megoldás felé: 
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• Ha hirtelen alakult ki a szituáció, akkor az ok is egyértelmű, 

általában – nagy eséllyel - változás történt a gyermek életében, 

ami kicsit megviselte, a felgyülemlett feszültséget pedig 

esténként próbálja levezetni. A megoldás: lassan bevezetett 

változások, sok-sok beszélgetés előtte, közben és utána is, illetve 

különböző stressz levezető taktikák megtanítása a csemetének 

(rajzok, mesék, sport, bábjáték stb.). 

• Ha nem tudod semmihez kötni az esti „cirkuszokat”, úgy érzed, 

mintha már évek óta tartana, akkor inkább a határok pontos 

felállításával, a következetességgel és a rutinnal van baj. 

Hogyan előzd meg az időhúzást és a visszatapsolásokat?Hogyan előzd meg az időhúzást és a visszatapsolásokat?Hogyan előzd meg az időhúzást és a visszatapsolásokat?Hogyan előzd meg az időhúzást és a visszatapsolásokat?    

 

Ha nem a napirendi problémák (túlfáradás vagy túl alacsony fáradság szint) vagy 

az eltolódott napi ritmus miatt rossz időpontba tett lefekvési idő okozza a 

problémát, akkor általában a határok/szabályok felállítása, újragondolása, illetve 

következetes betartása a megoldás. 

Azaz következetesség és türelem. Anélkül a kisgyermeked 2 perc alatt átlát a 

szitán, a határfeszegetési rutinjával azonnal legyőz, ha te sem vagy biztos abban, 

hogy hol a határ, vagy épp túl fáradt vagy tudatosan odafigyelni rá. És az a 

gyermeknek sem jó, ha átengedjük neki a vezető szerepet. Ugyanis az, amit a 

gyerek akar, gyakran nem egyezik azzal, amire szüksége van. Hogy is nézne ki egy 

gyermek által irányított nap? Reggel felkelne, egész nap pizsamában rohangálna, 

csipszet reggelizne, csokit ebédelne, az úttesten rohangálna, kihagyná a délutáni 

alvást, egész nap a tv-t nézné, vagy apa tabletjét nyomkodná. Zsíros kézzel, 

kekszevés közben ugrálna a kanapén, és lógna a polcokon. Este nem mosna fogat, 

nem feküdne le aludni, hanem végkimerülésig tombolna. A gyerek erre vágyik. De 

vajon valójában mire van szüksége ehelyett? Kiegyensúlyozott étrendre, az 
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időjárásnak megfelelő öltözetre, elegendő alvásra, biztonságos játékokra és 

megfelelő napirendre. Mindezt pedig csak te tudod megteremteni számára. És 

ellenkezni fog. De abban az esetben, ha a gyerek olyat akar, ami ellentétes az 

igényeivel, akkor neked kell a valódi szükségleteit biztosítani. Annyiszor hallottam, 

hogy a szülők nem tudják időben ágyba dugni a csemetét. A miértre mindig az a 

válasz, hogy „mert nem AKAR aludni menni”. Ilyenkor mindig vissza szoktam 

kérdezni, hogyha a gyerkőc az Üllői úton akar kismotorozni, akkor mit csinálnak? 

„Természetesen szó sem lehet róla, mert az nagyon veszélyes”- hangzik a válasz. 

Ekkor tovább szoktam kérdezni: „És mit csinálnak, ha a gyerek ragaszkodik az 

ötletéhez, és könyörög/ellenáll/sír/toporzékol/elrohan/duzzog/kiabál?” „Hát, 

akkor sem engedek neki” - válaszolja szinte mindenki.  A következő kérdésem már 

elég egyértelmű: „Hányszor próbálkozik még ezek után a gyerek az ötlettel?” A 

válaszok általában háromszor, ötször, tízszer, vérmérséklettől és kitartástól 

függően. Aztán a gyermek megérti a szabályt, elfogadja, sőt, figyelmeztet is rá, 

hogy neked sem szabad motoroznod a főúton. � 

A lefektetés pontosan ugyanígy működik. Lefekteted a szabályokat, és 

következetesen tartod magad hozzájuk. A gyerkőcöket nem tudod rávenni, hogy 

aludjanak, de az alvás lehetőségét te tudod megadni nekik.  

Lássuk, milyen lehetőségeid vannak, hogy megkönnyíts a dolgodat az esti 

(délutáni) lefekvés kapcsán, és hogyan tudsz a kisgyermekednek segíteni 

könnyebben elaludni.  

 

„„„„RutiRutiRutiRutin táblan táblan táblan tábla””””    módszer: módszer: módszer: módszer: A módszer lényege egy olyan képes összefoglaló 

használata, amely egymás után tartalmazza az elalvás előtti rutin különböző 

lépéseit. A célja, hogy a gyermek és a szülők (nagyszülők, bébiszitterek) számára 

is egyértelmű legyen, mik az egymást követő lépések az este (délután) folyamán. 

Érdemes színesben, képekkel, az aktuális cselekvésre vonatkozó időpontok 
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óraképével együtt, közösen elkészíteni a csemetével. Lehet képeket kivágni 

újságokból, régi, szakadt könyvekből vagy letölteni, kinyomtatni a netről. A 

gyerekek a legjobban azt szokták szeretni, ha lefényképezed őt, miközben az esti 

rutint csinálja - lehet viccesen is -, és aztán ezeket a képeket nyomtatjátok ki. A 

képek kerülhetnek utána egy üres füzetbe egymás után beragasztva, vagy 

spirálozva, de az is jó, ha egy táblára teszed ki azokat egymás után, ahol minden 

nap lehet pipálni a már elvégzett rutinfeladatokat.  

A tábla/könyv segít a gyerkőcnek elsajátítani a lépéseket, és neked is megkönnyíti 

az elején, hogy mikor mi jön. A táblát viheti magával a gyermek a nyaralásra és a 

nagyihoz is. Ezzel a módszerrel játékossá, sokkal szórakoztatóbbá teheted az esti 

készülődést, és simábbá a lépések közötti átmeneteket. 

 

„„„„JutalomtáblaJutalomtáblaJutalomtáblaJutalomtábla” ” ” ” módszer: módszer: módszer: módszer: megoszlanak a vélemények, hogy érdemes-e jutalmazni 

azért a gyermeket, hogy szépen fogat mosott, vagy „cirkusz nélkül” ágyba bújt, 

vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez is teljesen gyermek és családfüggő. Van, ahol 

jól beválik, máshol inkább a visszájára sül el. Azt hiszem, mint minden egyéb 

eszközzel, ezzel is csínján kell bánni, és okosan használni. Hogyan is működik a 

dolog? A lényege egy pontgyűjtő kártya/füzet, amire matricákat gyűjt a gyermek, 

majd x számú matrica összeszedése után beválthatja valamilyen nagyobb 

ajándékra. Az, hogy miért kap matricát, a szituáció határozza meg. Lehet, hogy 

csak a rutin egy-egy nemszeretem lépésének teljesítéséért jár, vagy csak az egész 

este zavartalan lebonyolításáért. Az is változó, hogy mikor és mire lehet beváltani 

a pontokat. A legjobb, ha nem tárgynyereményben, hanem élményben 

gondolkodsz. Ne atizenhatodik kisautó vagy ahuszonkettedik baba legyen az 

ajándék, hanem inkább egy jó fagyizás anyával vagy egy közös horgászás apával. 

Ha nem viszed túlzásba a jutalomtábla használatát, akkor nem fenyeget az a 
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veszély, hogy a gyermek a kisujját sem akarja majd megmozdítani anélkül, hogy 

ne helyeznél kilátásba számára valamilyen jutalmat. 

„„„„Melyiket választod?Melyiket választod?Melyiket választod?Melyiket választod?””””    módszer:módszer:módszer:módszer: megkönnyítheted az esti rutin egyes lépései közti 

átmeneteket, ha döntési helyzetbe hozod a gyermeket. Persze, ne azt kérdezd 

meg tőle, hogy akar-e fogat mosni, mert nemleges válasz esetén bajban leszel, 

hanem azt, hogy az almaízű vagy a mentolos fogkrémet választja-e. Amíg ezen 

vacillál, eszébe sem fog jutni, hogy a „nem akarok fogat mosni” is egy opció. 

Neked pedig igazából mindegy, melyik fogkrémet használjátok aznap. Ugyanez 

működik, a melyik pizsamát vegye fel, vagy melyik mesét szeretné kérdésekkel is. 

Elég, ha két választási lehetőséget kínálsz, és nyugodtan lehet minden nap 

ugyanaz a kettő. Ami nekünk unalmas, az nekik a megnyugtató biztos pont. 

  

„„„„Időzítő/homokóraIdőzítő/homokóraIdőzítő/homokóraIdőzítő/homokóra””””    módszer:módszer:módszer:módszer: szintén az átmeneteket könnyíti meg, illetve segít 

kordában tartani az esti rutin időkeretét. Ha csörög az óra, akkor irány a kád, vagy 

el kell kezdeni elpakolni. Ez azért is jó, mert az órával sokkal nehezebb alkudozni, 

és egyértelműen jelzi, hogy mikor van itt az ideje a különböző lépéseknek. 

 

Hogyan használd ezeket a módszereket? Hogyan használd ezeket a módszereket? Hogyan használd ezeket a módszereket? Hogyan használd ezeket a módszereket?     

Ha eddig csak laza rutin volt, vagy a gyermek irányított, akkor készülj fel kemény 

meccsekre az elején. Mikor minden egyes új szabály bevezetése kínszenvedés, a 

hiszti csak fokozódik, még jobban elhúzva az időt. Ez természetes az elején. Hiszen 

a változás mindig kicsit félelmetes, új és nem népszerű. Jogos, hogy a gyermeked 

elkezdi tesztelni, mennyire gondolod komolyan a dolgot.  

Hogy megkönnyítsed a kezdeti nehézségeket, az alábbi lehetőségeid vannak: 

• Találjatok ki együtt a rutint -  ő is javasolhat sorrendet, időkeretet stb.  

• Az elején mindenre hagyj több időt, úgy legalább az nem fog idegesíteni, 

hogy megint késésben vagytok. 
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• Változtass szép fokozatosan. Lehetetlen az egyik pillanatról a másikra egy 

12 lépéses rutint bevezetni az eddig szabadon garázdálkodó 

csemetének. Először csak a sorrendet határozd meg, aztán később 

rendelhetsz hozzá időkeretet is. Vagy először csak az esti lefekvés 

időpontját fixáld, mondjuk pontban 8 órakor, utána pedig szép fokozatosan 

rendeld hozzá a vacsora vagy a fürdés időpontját is.  

 

Mit tegyél, ha ellenállást tapasztalsz?Mit tegyél, ha ellenállást tapasztalsz?Mit tegyél, ha ellenállást tapasztalsz?Mit tegyél, ha ellenállást tapasztalsz?    

• Alkalmazz következményeket. Legyen ésszerű következménye, ha 

mondjuk, a gyermek nem akar vacsorázni menni. Ha a vacsora 18-18:30 

között van, akkor nyugodtan mondhatod, hogy 18:30-kor a konyha bezár, 

már nincs evés utána. Ha nem jön, aznap nincs vacsora. Dönthet úgy, hogy 

inkább játszik, de akkor éhes marad. Ugyanúgy, maradhat tovább a kádban, 

de akkor nem jut idő az esti mesére. Kegyetlenül hangzik, de igazából csak 

a döntése következményeire tanítjuk meg vele a gyermeket. Nem a rossz 

viselkedése miatt nem kap enni, hanem ő döntött úgy, hogy az evés helyett 

a játékot választotta.   

• Tarts ki. Ha bevezettétek a rutint, ne add fel az első pár, nehéz nap után. 

Egy hét alatt simán belejönnek a gyerekek az új menetrendbe, onnantól 

kezdve sokkal könnyebb lesz.  

• Tartsd a rutint, amennyire csak tudod akkor is, ha elutaztok, vendégek 

jönnek, vagy más altatja a gyermeket aznap. Nem baj, ha nem megy minden 

pont ugyanúgy (kád helyett zuhanyzás, vacsora az étteremben vagy 

vendégségben, más mesél), de azt hangsúlyozd ki, hogy ez a rutinváltozás 

minek a következménye, és meddig tart. Az sem baj, ha apa kicsit másképp 

csinálja, csak akkor mindig úgy csinálja.  
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Az elalvás elleni küzdelmek egy speciális típusa, amikor a gyermek azért küzd a 

lefektetés ellen, és azért tart órákig az elalvás, mert a cirkadián ritmusa ütközik a 

szülők által megkívánt esti fektetés időpontjával.  

Nézzünk egy tipikus esetet: 

 A 4 éves Zsófi szülei azt szeretnék, hogy a kislány este 8:00 órától aludjon. Úgy fél 

8 környékén fekszik be az ágyába a gyermek. Ilyenkor még számtalan 

visszatapsolás van: „pisilni kell, szomjas vagyok, még egy ölelés, fázok, anya, 

valami fontosat akarok mondani.”  Mindez megy minimum egy órán keresztül, 

aztán Zsófi általában csak 9:30 felé alszik el. Szinte minden nap. Zsófi egyébként 

már álmosnak látszik este 8-kor is, de akkor sem tud hamarabb elaludni. Mi lehet 

a baj? Két ok jön szóba, a túlfáradás, túlpörgés miatti elalvási nehézség, és az 

eltolódott napi ritmus. A kettő között úgy tudsz különbséget tenni, hogy 

alvásnaplót vezetsz 2 hétig. Ha azt látod, hogy minden nap sokáig tart az elalvás, 

de az elalvás ideje szór, azaz hol 8:30, hol 10:00, akkor inkább a túlfáradás az ok. 

Ilyenkor az előrehozott esti altatási idő, a nappali alvás(ok) átstrukturálása, még 

egy késő délutáni alvás bevetése segíthet.  

Ha viszont Zsófi függetlenül a fáradság fokától, és a lefektetés idejétől mindig 9:30 

körül alszik el, akkor a napi ritmus eltolódása a probléma. 

Ilyenkor segít a „CsikiCsikiCsikiCsiki----csukicsukicsukicsuki””””    módszermódszermódszermódszer. Ennek a lényege, hogy a fenti példánál 

maradva, a tervezett elalvási időnek átmenetileg a 8 óra helyett az este 9:30-at 

jelölöd ki. Azaz mindent 1,5 órával későbbre teszel. Ezzel megkönnyíted az esti 

elalvást, hiszen átmenetileg hozzáigazítottad a lefekvési időt a biológiai óra által 

diktálthoz. A nappali alvást is érdemes egy kicsit későbbe tolni, hogy a túlzott 

elfáradást kivédd. Fektesd egy hétig később a gyermeket. Ha már könnyen, 20 

percen belül elalszik, akkor kezdheted lassan előrébb hozni az altatási időt, 15-20 

perccel hetente/4-5 naponta. Azaz, ha Zsófi 9:30 körül már könnyedén elalszik, 

akkor a következő hétre tervezz 9:15-ös alvással. Majd egy hét múlva 9 órás 
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elalvással, és így tovább. Elképzelhető, hogy az általad ideálisnak tartott 8 órát 

nem fogod tudni elérni, mert mondjuk a 8:15-ös altatásnál már újra nő az elalvásig 

eltelt idő, vagy a reggeli ébredés lesz túl korai, ilyenkor állj meg a legideálisabb 

időpontnál.  

 

Az önálló elalvás kisgyermekkorban 

    

A lefektetés körüli harcok, a visszatapsolások és az elhúzódó elalvás gyakran 

kivédhető azzal, ha a szülő a gyermek mellett marad, amíg elalszik. Vagy vele 

marad a szobájában, vagy a hálószobában, a szülői ágyban altatja a gyermeket. Ez 

jó megoldás, ha mindenki elégedett vele a családban (nincs másik gyermek, akiről 

közben gondoskodni kellene, nem kell este dolgozni, az altatás nem zavarja a már 

nyugovóra térő, hajnalban kelő párt, nem okoz a közös elalvás éjszakai 

ébredéseket). Ha viszont az önálló elalvás a cél, akkor többféle megoldás is van 

arra, hogy a kisgyermeked egyedül is el tudjon aludni a saját szobájában.  

 

„„„„KiosonásKiosonásKiosonásKiosonás””””    hadművelet: hadművelet: hadművelet: hadművelet: Ha kialakítottátok a megfelelő, a gyermeked korához 

passzoló napi ritmust, belőttétek az ideális elalvási időt, az esti rutin stabilan és 

gördülékenyen működik, akkor jöhet az önálló elalvás megtanítása is. Az első 4-5 

napban a rutin után fektesd a gyerkőcöt az ágyába, és maradj vele. Minél 

kevesebbet kommunikálj, ne beszélgessetek, ha kérdez valamit, akkor mond azt, 

hogy már alvás van.  

A következő lépés, hogy ülj messzebb. Ha eddig az ágyban vagy közvetlenül az ágy 

mellett voltál, akkor ülj a szoba közepére vagy az ajtóhoz közelebb. (Ha eddig az 

altatás úgy zajlott, hogy fizikai kontaktusban is voltatok, akkor az a nulladik lépés, 

hogy először úgy aludjon el a gyermek, hogy már nem vagytok összebújva, nem 

fogja a kezed stb.) A féltávos ücsörgést is 4-5 napig csináld. A következő lépés az 



  

200 
 

ajtó. Ezt lehet nyitott vagy csukott ajtóval is, ha csukva van, akkor te még a 

szobában legyél. Erre is szánj 4-5 napot. Ezután már ne legyél a szobában, vagy a 

csukott ajtó mögött, a folyosón ülj, vagy a nyitott ajtónál, szintén a folyosón legyél. 

Ha ez is működik, akkor már csak az ajtó becsukása marad, ha erre szükség van. 

A „Kiosonás” hadművelet során nyugodtan haladj a saját tempótokban. Ha sok a 

4-5 nap, akkor 3 naponta is válthatsz. Ha kevésnek érzed, akkor lehet egy hét is. 

Az is megoldás, ha minden nap csak egy picivel ülsz le messzebb az ágytól. A 

módszer alkalmazása során bármikor megállhatsz. Ha az a cél, hogy úgy aludjon 

el a csemete, hogy lát téged az ágyából a folyosón/szomszéd szobában, akkor az 

ajtó becsukásáig nem kell elmenned. Ha már annak is örülsz, hogy pusztán a 

jelenlétedben, a saját ágyában alszik el a csemetéd, anélkül hogy a hajadat 

csavargatná, rugdosna a vesédet, vagy a fejeden ugrálna, akkor ott is nyugodtan 

megállhatsz.    

Arra azért gondolj, hogyha az éjszakai visszaalvásokban is próbálsz segíteni a 

gyerkőcnek, akkor olyan elalvási feltételeket kell teremtened, amiket hajnali 3-kor 

is biztosítani tudsz/szeretnél. Azaz, ha az elalváskor a szobában maradsz, vagy lát 

a szomszéd szobában a nyitott ajtón keresztül, és egyébként egy szobában 

alszotok/éjjel is nyitva az ajtó, akkor oké. Ha viszont az elalvás során valamilyen 

formában még jelen vagy, viszont éjjel nem, akkor szükség lehet arra, hogy végig 

vidd a „Kiosonás” hadműveletet. Amíg a programot csinálod, az éjszakai 

ébredéseknél is ugyanoda ülj, mint este, és várd meg, amíg elalszik. Ha csak este 

szeretnéd, hogy nélküled aludjon el a gyerkőc, akkor az is egy lehetséges 

megoldás, hogy hagyod, hogy a gyermek az első felébredésnél beköltözzön 

hozzátok.  

 

Kritikus része a módszernek a minimális kommunikáció. Ha csacsogtok, 

beszélgettek az elalvás során, akkor sokkal nehezebben fog elengedni a gyerkőc. 
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Megkönnyítheted a módszer lebonyolítását, ha a rutin részeként sok-sok 

beszélgetésre jut idő. A "lámpaoltás" után viszont válts éjszakai robot 

üzemmódba: „Anya nem beszélget, csak azt ismétli, hogy este van, aludni kell.”� 

    

„Mindjárt jövök” módszer: „Mindjárt jövök” módszer: „Mindjárt jövök” módszer: „Mindjárt jövök” módszer: A módszer lényege, hogy a szülői jelenléttel zajló 

altatás közepén kiugrasz egy percre pisilni/inni/fogat mosni (ne kamuzz, tényleg 

csináld ezeket a dolgokat! ☺), majd visszamész, és folytatod az altatást. Ha 

visszaértél, akkor dicsérd meg nagyon a gyermeket, hogy az ágyában maradt. 

Másnap legyen 2 perc a szünet, majd így tovább, amíg el nem alszik magától a 

gyermek. A folyamatot érdemes a megszokott elalvási idő félidejében kezdeni. 

Azaz, ha egy-két hétig írod az alvásnaplóban, hogy mennyi ideig tart a lámpaoltás 

után az elalvás, akkor ezt az időt felezd meg. Ha átlagosan 15 perc alatt aludt el a 

gyerkőc, akkor 7 perc után gyere ki az egyperces szünetre. Aztán másnap is 7 perc 

után a kétpercesre. Így kb. 7 nap alatt elérsz a 7 perces szünetig, ami alatt már jó 

eséllyel elalszik a gyerkőc. Ezek után már az első 7 perces benntartózkodás idejét 

vedd vissza, azaz egyre rövidebb ideig legyél benn az altatás első felében is. Így 

végül eléred, hogy lámpaoltás után rögtön ki tudj jönni, és csak 15 perc múlva 

nézz be még egyszer a gyerkőchöz, hogy alszik-e.     

A módszer fontos része a visszatérés. Ha ezt elfelejted, akkor a gyermek 

elvesztheti a bizalmát. Ha nem hiszi el, hogy visszajössz, és azért nem alszik el, 

hogy ezt leellenőrizze, az alábbi trükkhöz folyamodhatsz. Vesd be a „FogtündérFogtündérFogtündérFogtündér””””    

módszert:módszert:módszert:módszert: amikor visszamész, hagyj egy jelet magad után, hagyj az 

éjjeliszekrényen egy matricát, egy pici ajándékot, hogyha éjjel vagy reggel 

felébred, lássa, hogy tényleg megnézted, hogy alszik-e.  

 

Jogos a kérdés, hogy mit tegyél, ha kijön az ágyból a szünet alatt a gyermek? 

Ilyenkor szakítsd meg a szünetet (hagyd abba a fogmosást), és kísérd vissza a 
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gyerkőcöt az ágyába. Legyél éjszakai üzemmódban (tudod, „anya robot, nem 

beszélget, csak annyit mond, aludni kell”) ezalatt és utána is. Hogy ezt megelőzd, 

a következő este vedd rövidebbre a szünetet, vagy haladj kisebb lépésekkel. 

Illetve helyezz nagyobb hangsúlyt az ágyban maradt eseteknél a dicséretre.  

Ha a gyermek az ágyban marad, de kiabál vagy nyugtalankodik utánad, akkor 

folytasd a szünetet és mond, hogy mindjárt mész, csak befejezed a dolgod. Ha 

közben kijön, kísérd vissza és maradj vele.  

 

„Mé„Mé„Mé„Még benézek hozzád” módszer: g benézek hozzád” módszer: g benézek hozzád” módszer: g benézek hozzád” módszer: A módszer lényege, hogy a gyerkőctől elköszönsz 

lámpa oltás után, és megígéred neki, hogy öt perc múlva visszatérsz. Amikor öt 

perc múlva visszamész, és az ágyban maradt, de még ébren van, akkor kap egy 

matricát, bigyót, bármilyen apróságot. Ha nem várja ki az ellenőrzésedet, hanem 

kijön a szobából vagy kiabál, akkor nem jár a jutalom. Aztán ezeket a zsetonokat 

másnap beválthatja valamilyen különleges tevékenységre, közös játékra. Ahogy 

telnek a napok, az öt percet fokozatosan növelheted. Ha a gyerkőc inkább téged 

vár, minthogy aludjon, akkor az elalvását jutalmazd inkább. Hagyd a párna alatt a 

nyereményt, ha már alszik, amikor visszamész.    

Ez a módszer nem mindenkinél működik, mert vannak gyerekek, akik az elalvás 

helyett inkább a visszatéréseket lesik, illetve a szülők nem szeretnék ezt a fajta 

jutalmazást bevezetni. Akik ódzkodnak a zsetonok osztogatásától, azoknak a 

másik két módszert érdemes választani.  

 

Alternatív megoldás a „Nagyi segítNagyi segítNagyi segítNagyi segít””””    módszer. módszer. módszer. módszer. Ilyenkor az új elalvás előtti rutin és 

az új alvási szokások kialakítását a nagymama/nagypapa, esetleg más családtag 

vállalja el. Fontos, hogy a gyermek ismerje, szeresse a nagyit, hallgasson rá. A 

folyamat ebben az esetben a következő: 



  

203 
 

• Első nap – új rutin/szabályok bevezetése: ha változtatni akartok az 

este menetén, itt az alkalom. A nagyitól sokkal könnyebb lesz azt 

elfogadnia a gyermeknek, hogy nála nincs tv nézés elalvás előtt, vagy 

a fürdés után már nem játszunk/rohangálunk.  

• Az első három napon a mama csinálja az új rutint, és maradjon benn 

a gyermekkel a szobában, amíg elalszik. 

• A 4. naptól indulhat a „Mindjárt jövök” hadművelet - gyorsított 

léptékkel. 

• A 7. napon pedig visszatérhet anya és folytathatja a sort.  

„„„„Kiszálló kártyaKiszálló kártyaKiszálló kártyaKiszálló kártya””””    módszermódszermódszermódszer: : : : Ez a módszer a visszatapsolások csökkentésére szolgál. 

A lényege, hogy a gyermek kap 2-3 kártyát az esti lefekvésnél. A villanyoltás után 

ezeket a kártyákat kell odaadnia a szüleinek, ha még akar valamit: fontos 

mondanivalója akadt, ölelést szeretne vagy kérdése van. A fiziológiás 

szükségletekre vonatkozó kéréseket kivédhetjük azzal, hogy alaposan 

megvacsorázik a gyermek, bekészítünk egy kulacsot a szomjúság ellen a szobába, 

és többször beiktatunk pisiszünetet a rutin alatt (fürdés előtt, mese után). Ha 

minden kártyát beváltott a csemete, akkor nincs több lehetőség a kérésekre, 

aludni kell.  Ha marad kártya, amit nem használt fel a gyerkőc, akkor pedig azért 

másnap valamilyen jutalomban részesülhet. A módszer alkalmazása során a 

kártyák számát fokozatosan csökkentheted. 

 

A kisgyermekkori félelmek 

 

Ha az esti lefekvés körüli harcok, az időhúzás és a visszatapsolások mögött a 

félelem vagy a szorongás áll, másfajta megközelítésre van szükség. Ha ez a félelem 

kifejezett, nappal is gyakran jelentkezik, vagy valamilyen valós, a gyermeket vagy 

a családját ért trauma van a háttérben (válás, haláleset, baleset, erőszakos 
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cselekedet), akkor mindenképp a megfelelő mentális szakember segítségét kell 

kérni a megoldáshoz. Ha viszont az óvodáskorú gyermek egyszerű félelmeiről van 

szó, azaz a mesében látott szörny vagy a boszorkány az ok, és nincs akkora 

hatással ez a dolog a mindennapi életvitelre, akkor az alábbi módszereket 

érdemes kipróbálni. 

 

Kincskereső játék: Kincskereső játék: Kincskereső játék: Kincskereső játék: Ha a kisgyermek fél a sötétben, akkor a kincskereső játék 

bevetésével segíthetsz neki leküzdeni a problémát. Rejts el egy játékot a sötét 

szobájában, és adj neki egy elemlámpát. Hagyd, hogy megkeresse a játékot. Ha 

egyedül nem mer bemenni, menjetek be először együtt. Mindig dicsérd meg, 

milyen bátor volt. Ahogy ezt gyakoroljátok, lehet egyre sötétebb a szobában, és 

rejtheted egyre nehezebben megtalálható helyre a kincset. Így fokozatosan egyre 

ügyesebb lesz a csemete, és otthonosan fog mozogni a sötétben is. Az éjszakai 

fény és az odakészített zseblámpa is segít legyőzni a félelmét a sötéttől.     

Szörnyűző sprSzörnyűző sprSzörnyűző sprSzörnyűző spray:ay:ay:ay: A gyerkőcnek adj egy spriccelős flakont megtöltve vízzel, 

ragaszthatsz is rá egy szörny matricát, és mond azt a csemetének, hogy ahova 

ezzel befúj, oda nem jönnek többet a szörnyek, mert allergiások a spray-re. 

Használja nyugodtan a kisgyermek a flakont, amikor csak akarja, legyen nála éjjel 

is, hátha szükség lesz rá. Ugyanezt a célt szolgálja a farkasos párna vagy az 

oroszlános plüssfigura is, ők is tökéletesek a szörnyek elzavarásában. � 

 

Hajnali ébredések megelőzése 

 

A kisgyermekek nem ismerik az órát, így amikor felébrednek 

éjjel/hajnalban/reggel, csak a külső jelekből és a szülők reagálásából 

következtethetnek arra, hogy mi a teendő: fel lehet kelni vagy aludni kell még. A    



  

205 
 

„Jó reggelt” lámpa „Jó reggelt” lámpa „Jó reggelt” lámpa „Jó reggelt” lámpa segít eligazodni a gyerkőcnek, hogy felkelhet-e. A lényege, hogy 

a fény jelzi, hogy éjszaka van-e, vagy nappal. Ha ugyanis a kinti fényviszonyokra 

hagyatkozol, akkor jó eséllyel nyáron már hajnalban fog jelentkezni a 

kisgyermeked azzal a felkiáltással, hogy világos van. Jobb, ha a besötétítés olyan 

erős, hogy nem látja, hogy kinn világos van-e, vagy sem. A „Jó reggelt” lámpát 

ugyanis te állíthatod be a kívánt időpontokra. A rendszer egy időzítő és egy éjjeli 

fényt adó lámpa kombinációja. Kétféleképp tudod beállítani: 

Ha a gyerkőc szobájában nem használsz éjjeli fényt, akkor úgy állítsd be az időzítőt, 

hogy este, a lefekvésnél kapcsoljon ki, azaz ezzel jelezd, hogy ideje aludni menni. 

Éjjel ne égjen a lámpa, a tervezett reggeli ébredési időtől pedig kapcsoljon be.  

Ha használtok éjjeli fényt, akkor pont fordítva időzíts. Azaz este, az elalvási idő 

előtt kapcsoljon be a lámpa, és addig égjen, amíg az éjszaka tart. Reggel pedig a 

fény kikapcsolódása jelezze a reggelt.  

Hogyan keHogyan keHogyan keHogyan kezdd el használni a „Jó reggelt” zdd el használni a „Jó reggelt” zdd el használni a „Jó reggelt” zdd el használni a „Jó reggelt” lámpát?lámpát?lámpát?lámpát?        

Érdemes egy mesét alkotnod hozzá, amivel bevezeted a használatát. Mesélhetsz 

a barlangban lakó maciról, aki a besütő napról tudja, hogy ideje felkelni, vagy a túl 

korán kelő kisrigóról, akinek a hold segített tovább aludni. Aztán pedig este állítsd 

be az időzítőt, és alaposan hívd fel rá a gyerkőc figyelmét. Ha éjjel felébred, és fel 

akar kelni, akkor magyarázd el neki azt, hogy mi jelzi, ha itt a felkelés ideje. Légy 

következetes. Mindig a lámpának megfelelően járj el. Ha extra dolog történik, és 

mégis hamarabb kell felkelni, akkor állítsd át az időzítőt, vagy romoljon el aznapra 

a lámpa. � 

A reggeli ébredés pontos időpontját úgy találd ki, hogy 1-2 hétig 

figyeled/jegyzeteled a reggeli ébredések időpontját, illetve az éjszakai alvás 

hosszát. Ha mondjuk 6:10 és 7:15 között szokott ébredni a csemete, akkor e közé 
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tedd a lámpa diktálta ébredési időt. Először - amíg tanuljátok a lámpa használatát, 

inkább a 6 óra közelébe, mondjuk 6:20 percre tedd az időzítőt, hogy az 

elkövetkező 1-2 héten csak 1-2 nap legyen, mikor hamarabb ébred, mint 6:20. Ha 

ekkor hamarabb kel a gyermeked, kísérd vissza a szobába, fektesd vissza aludni és 

figyelmeztesd, hogy a lámpa még éjszakát jelez. Ha már elvétve fordul csak elő, 

hogy hamarabb ébred és kijön a szobából, akkor szép fokozatosan, maximum 15-

20 perc/1 hét sebességgel told egyre későbbre az ébredési időt. A két változtatás 

között érdemes megvárni, míg a gyermek alkalmazkodik az új időponthoz.  

A fenti példánál maradva, 1 hét 6:20-on túli felébredés után az időzítő 6:35-re lett 

állítva. Ekkor volt 1-2 nap, amikor hamarabb jött ki a kisgyermek a szobájából, de 

egy hét múlva már 5 egymást követő napon tartani lehetett a 6:35-ös ébredési 

időt. Ekkor megint egy negyed órás csúsztatás jött: 6:50-re lett állítva az időzítő. 

Egy hét múlva az látszott, hogy szinte minden nap 5 perccel korábban ébredt fel 

a gyerkőc, így végül a végső időpont 6:45 lett. Ez mindenkinek megfelelt, ráadásul, 

ahogy teltek a hetek, a végén a 7 órai reggeli ébredés állandósult. Ha mégis 

hamarabb következett be a felébredés, a gyermek 80%-ban visszaaludt 7-ig, a 

maradék 20-ban pedig csendben pihent a szobájában, amíg a „Jó reggelt” lámpa 

nem jelzett.  

Amire figyelni kell a lámpa használatánál:Amire figyelni kell a lámpa használatánál:Amire figyelni kell a lámpa használatánál:Amire figyelni kell a lámpa használatánál:    

• Nem az a cél, hogy a lámpa reggel felébressze a gyermeket, hanem az, 

hogyha felébred, tudja, hogy felkelhet-e már. Azaz ne legyen erős fénye, ne 

okozzon önmagában felébredést. A fenti példát követve, mindegy, hogy a 

gyerkőc 6:48-kor vagy 7:02-kor ébred fel, a cél az, hogyha 6:45 előtt kel, 

akkor próbáljon meg visszaaludni.  

• Ha úgy használjatok a „Jó reggelt” lámpát, hogy éjjel világít, akkor szintén 

figyelj a fényerőre. Nem az a cél, hogy a jól besötétített szobát teljesen 
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bevilágítsa a lámpa, ami akadályozza a nyugodt alvást. A legminimálisabb 

fényerőt érdemes használni, úgy, hogy a gyermek az ágyából lássa a fényt.  

• Az önmagában nem probléma, ha a gyermek hamarabb ébred, és nem 

alszik vissza, de csendben marad a szobájában. Ha gyakran felébred 

hamarabb, akkor érdemes átgondolni, hogy a gyerkőcnek tényleg szüksége 

van-e még a visszaalvásra, vagy már kialudta magát, és a reggeli ébredési 

idő nem reális elvárás a részedről. Arra, hogy melyik verzió a valószínűbb, 

az alvással töltött órák számából és a gyermek viselkedéséből 

következtethetsz. Ha minimum 10 órát alszik éjjel a gyermek és reggel 

frissen ébred, akkor az elvárás túlzó, ha kevés az éjszakai alvás, gyakori az 

éjszakai felébredés, a gyermek fáradtnak látszik vagy hamarabb elfárad, 

akkor érdemes a visszaalvásra koncentrálni.  

Az éjszakai vándorlások megoldása 

Mi a teendő akkor, ha a gyermeked hajnalban mindig megjelenik a hálószobában, 

nem akar visszafeküdni az ágyába, veled akar maradni?  

Ha ez nem zavar titeket és a gyermek is jól alszik, akkor csak a helyet kell 

biztosítani számára, hogy kényelmesen aludhasson mellettetek.  

Ha nem tudsz aludni, ha melletted van a csemete, kicsi az ágy, a gyereket 

felébreszti a mocorgásotok vagy a kora reggel csörgő ébresztőóra, akkor az alábbi 

megoldási lehetőségeid vannak: 

• Letesztek a földre a hálószobátokban egy matracot, ágyneművel a kicsi 

részére. Ha átjön a gyerkőc, ott folytathatja az alvást.  

• Visszakíséred a gyermeket a szobájába és mellette maratsz, amíg elalszik. 

• Ha azért jön át a gyerkőc, mert fél/rosszat álmodott, akkor a Kincskereső 

játék, a Szörnyűző spray vagy az éjszakai fény segíthet.  
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• Ha az a baj, hogy csak veled, a segítségeddel tud visszaaludni (ez akkor 

gyakori, ha az esti elalvás is így történik), akkor az önálló elalvásnál tárgyalt 

módszerek segíthetnek.  

 

Ezzel végére értünk a kisgyermekekről szóló fejezetnek. Emlékeztetőül, a fejezet 

összefoglalója: 

• az éjszakai fény jó szolgálatot tesz, 

• a nagyágyba költözés ráér, 

• minden nagy változás a kisgyermek életében megzavarhatja az 

alvást, de fel tudsz ezekre készülni, 

• az elalvások előtti rutin nagyban megkönnyíti, hogy békésen és 

gördülékenyen teljenek az esték, 

• 2 évesen még nem jött el az idő az utolsó nappali alvás elhagyására, 

• az éjszakai kakaózás veszélyei, 

• a határszabás fontossága az elalvásnál. 
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A „7 lépés alvásprogram” működik. Számos család esetében bevált, és egy olyan 

esetre sem emlékszem, ahol ne sikerült volna pozitív változásokat elérni a 

program során. Persze ez a módszer sem varázspálca, amivel 2 nap alatt 

átalusszák a babák az éjszakát, és rögtön megoldódnak a napirendi és nappali 

alvásgondok is. És lássuk be, vannak gyermekek, akiknél gyorsabban, könnyebben 

lehet látványos eredményeket elérni, más babáknál sokkal nehezebb a dolgunk. 

Ráadásul a baba fejlődése során is vannak nehezebb időszakok, a fogzás, a 

szeparációs szorongás vagy a különböző megbetegedések amúgy is megviselik a 

babát, persze, hogy az alvását is befolyásolják.  

Mégis, mik lehetnek azok az okok, ami miatt a szülők úgy érzik, hogy nekik nem nekik nem nekik nem nekik nem 

vált be a módszer?vált be a módszer?vált be a módszer?vált be a módszer?    

• Nincs meg az igazi elhatározás, az elkötelezettség a változtatásra. Ha csak 

ímmel-ámmal, csak a család nyomására, az egészségügyi dolgozók 

javaslatára kezd bele az anyuka a baba alvási szokásainak, napirendjének 

megváltoztatásába, próbálja meg abbahagyni az éjszakai szoptatást, vagy 

kiköltöztetni a babát az ágyából, azonban valójában nem hisz benne, hogy 

erre tényleg szükség van, nem is igazán bízik abban, hogy sikerülhet, akkor 

önbeteljesülő jóslatként kudarcra van ítélve az egész próbálkozás. A „7 

lépés alvásprogramot” nem lehet csak a hétvégén, vagy csak hébe-hóba 

csinálni. Ha egyszer belekezdtél, akkor végig kell vinni ahhoz, hogy 

tényleges eredményeket érj el. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden 

lépésen kötelező végigmenni. Már azzal is sokat tehetsz a babád alvásáért, 

ha reális elvárásaid lesznek a kicsi felé, ha bevezetsz egy megfelelő rutint, 

vagy jobban odafigyelsz a napirendre. 

• Hiányzik a türelem és a kitartás. A másik gyakori oka a sikertelenségnek, a 

„már próbáltam, de nem megy” hozzáállás. Ilyenkor mindig fel szoktam 
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tenni azt a kérdést, hogy mikor próbáltad, mennyi ideig, és pontosan 

hogyan csináltad? Az esetek nagy százalékában hasonló a válasz: „Hát, 3 

hónappal ezelőtt egyszer megpróbáltam cici nélkül elaltatni a babát, de 

nem ment…” „Igazából, megpróbáltam egyik délután a kiságyában altatni, 

rögtön betettem az ágyába, de sírt, így kivettem és a szokásos módon 

altattam el… Azóta maradt minden a régiben.” Ezekben az esetekben 

láthatóan nem a módszer mibenléte a sikertelenség oka, hanem a kitartás 

hiánya. 

• A következetlenség. Sokszor hallom azt a visszajelzést azoktól az 

anyukáktól, akik kipróbálták az alvásprogramom, hogy még rosszabb lett a 

helyzet, mint eddig volt. A pontosan hogyan is csináltad kérdésemre ilyen 

válaszokat kapok: „Két napig ringatva próbáltam altatni a babát, de nem 

tetszett neki, így harmadnap megint cicit adtam neki. Aztán pár nap múlva 

arra gondoltam, hogy bevetem a hurcit, abban 1 napig szépen aludt, de 

fájni kezdett a hátam, úgyhogy utána apa altatta. Most ott tartunk, hogy 

ringatva és hurciban sem tudom elaltatni, és a cicin is csak vergődik…” 

Sajnos ilyenkor a baba könnyen összezavarodik a többféle próbálkozás 

miatt, és nem tudja, hogy mit szeretnének pontosan a szülei.  

• Az alapok hiánya. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a baba alvásának 

átformálását nem lehet hirtelen felindulásból, ma este elkezdeni az alvási 

szokások megváltoztatásával. Az előkészületek pont olyan fontosak, mint a 

különböző módszerek pontos követése. Teljesen felesleges akkor nekiállni, 

ha a baba épp fogzik, ha két nap múlva az anyukának vissza kell mennie 

dolgozni, vagy ha holnap indul a család nyaralni. És az sem árt, ha tisztában 

vannak a baba alvásigényével és az alvás tudományos alapjaival. � Sajnos 

rengeteg tévhit, elavult jótanács és téves következtetés kering az 

interneten és hangzik el a rokonok és barátok szájából. 
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• A napirend hiánya. A napirend adja a vázát a baba napjainak. Ha minden 

nap máskor, máshogy és különböző mennyiségeket alszik a baba, órákkal 

korábban vagy később ébred, hol a reggeli után megy aludni, hol az ebéd 

után, akkor az alvásprogram nagyon nehezen kivitelezhető, macerás és 

végtelenül elhúzódhat. A kellő mennyiségű nappali alvás elengedhetetlen 

a békés éjszakákhoz és a vidám nappalokhoz. Ha ez nincs meg, akkor 

kudarcra van ítélve az egész próbálkozás. 

• Nem jól választ a szülő a különböző módszerek közül, vagy keveri a 

módszerek egyes elemeit. A „7 lépés alvásprogram” számos alternatív 

lehetőséget kínál. Pont ettől lehet egyénire szabni. Nem egyféle, merev 

szabályrendszer betartását javasolja, hanem mindig van az adott probléma 

megoldására számos opció. Minden baba és minden család más. A baba 

visszajelzései nagyon fontosak, hiszen nem robotokat próbálunk idomítani, 

hanem a kisbabánknak akarunk segíteni jobban aludni. A számos módszer 

közül azok segítségével, amiket magunkénak érzünk.  

• Nem passzol a babához vagy a szülőkhöz a program. A „7 lépés 

alvásprogram” sem univerzális. Egyszerűen vannak olyan helyzetek, amikor 

nem ez a jó választás. Ha nincs energia hetekig figyelni a babát, hogy mikor 

mutatja az álmosság jeleit, a szülők nem akarnak napirendet bevezetni, 

mert szabadon szeretik, minden héten mások a körülmények, más vigyáz a 

babára, nem akarnak alvásnapló töltögetéssel foglalkozni, nem hajlandók 

szabályokat követni és a gyereknek mindent szabad, akkor ez nem a 

megfelelő módszer. 
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Hogyan alkalmazd sikeresen a „7 lépés alvásprogramotHogyan alkalmazd sikeresen a „7 lépés alvásprogramotHogyan alkalmazd sikeresen a „7 lépés alvásprogramotHogyan alkalmazd sikeresen a „7 lépés alvásprogramot”?”?”?”?    

• Az alapok nagyon fontosak, a reális elvárások, a baba jelzéseinek 

megismerése, a megfelelő környezet, a rutin és a napirend mind alapvető 

a jó babaalvás feltételeinek megteremtése során.  

• A kitartás és a következetesség minden új szokás bevezetésénél 

elengedhetetlen. 

• Ha nem megy egyedül, kérj segítséget, vagy csatlakozz sorstárs anyukák 

közösségéhez.  
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Köszönetnyilvánítás 

 

Köszönöm, hogy végig olvastad! Nem kívánhatok Neked mást, mint békés 

éjszakákat és vidám nappalokat! Sok sikert!  

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott a könyv megírásában, aki 

hitt bennem, és mellettem állt a célom megvalósításában! 

 

 

2018. január 

 


