Esettanulmány a 2-->>1 nappali alvásra áttérésről
A 14 hónapos Luca eddig a jól bevált 2-3-4 napirend szerint élte az életét, 2x1,251,5 órás nappali alvásokkal, 20-7-ig tartó éjszakákkal.
Anyukája viszont észrevette, hogy a napirend elkezdett megváltozni. Egyre
gyakrabban fordult elő, hogy Luca nem akart 9 óra körül elaludni, ha pedig mégis
sikerült neki, akkor gyakran csak fél órát aludt. A második nappali alvás ideje
emiatt kiszámíthatatlanná vált, ráadásul gyakran túl későn ért véget. Így
veszélybe került az este 8 órás fektetési idő is. Luca hol 19 órakor már álmos volt,
hol 21:30-kor is még vígan játszott volna. Luca anyukája először a fogzásra
gondolt, majd az óraátállítást okolta, végül rájött, hogy kislánya elkezdett
áttérni az egy nappali alvásra. Tudta, hogy ez nehéz időszakot jelent, hiszen az
egy alvás még gyakran kevés, a kettő pedig már sok.

Mit tett Luca anyukája?

Először is, gondolatban elbúcsúzott az eddigi 2-3-4 napirendtől, és pár napig csak
figyelte a kislányát - áttért a baba diktálta napirendre, és akkor vitte aludni Lucát,
amikor álmos volt.

A tipikus napirend így változott:
• 7:00 ébredés
• 9:30-10:30 alvás
• 14:30-16:00 alvás
• 21:00-7:00 éjszakai alvás

Ez a napirend megfelelt Lucának, kialudta magát, bár csökkent egy kicsit az
összes alvásidő, ez nem okozott problémát.

Aztán pár hét múlva a napok így alakultak:

• 7:00 ébredés
• 10:30-12:00 alvás
• 17:00-17:30 alvás
• 22:30-7:00 éjszakai alvás

Luca egyre kevesebbet aludt éjjel, reggel nyűgös volt, és a délutáni altatás is
kínkeserves lett. Ideje volt beavatkozni a napirendbe.

Luca anyukája a következőket tette:
A délelőtti alvásidőt szép fokozatosan elkezdte későbbre tenni, negyed órás
csúsztatásokkal 2 naponta. Lucát ez nem viselte meg, sőt 2 órásra nőtt a délelőtti
alvás hossza. Emiatt a délutáni alvást már csak nagyon későre lehetett volna
időzíteni, így azt elhagyták. Luca anyukája 1 órával hozta előbbre az esti fektetési
időt a régen bevált 8 órához képest.

Most így nézett ki a nap:

• 7:00 ébredés
• 11:30-13:30 alvás
• 19:00-6:30 éjszakai alvás.

Lucáék az egyik nap elutaztak, emiatt reggel korábban kellett kelteni Lucát, a
nappali alvás szintén korán volt és rövidre is sikerült, így délután 1,5 órát aludt
még Luca:

• 6:00 ébresztés
• 9:00-9:30 alvás a kocsiban
• 14:00-15:30 alvás a kocsiban
• 20:00 esti elalvás.

Ez a rendszer a hazaérkezés után is megmaradt, Luca egyre korábban ébredt,
reggel nyűgös volt, 3-4 óra fennlét után már piszok álmos volt, az anyukája
ilyenkor elvitte aludni, de nagyon nehezen sikerült elaltatni, majd rendszerint fél
óra múlva nyűgösebben ébredt, mint mikor elaludt. Délután jó sokat szundított,
ami rendben is lett volna, ha nem kavar be az estékbe a dolog. Este 8-kor Luca
még egyáltalán nem volt álmos, később tudott csak elaludni, de emiatt reggel
álmosan ébredt. Újra lépni kellett.

Luca anyukája a délelőtti altatásnál nem húzta tovább az időt, hanem letette
aludni a kislányt 9 óra környékén. Luca így 1 órát aludt. A délutáni alvásnál
viszont nem hagyta a lányát 15:30-nál tovább aludni. Így az este 8-as elalvás már
újra tartható volt.
Emiatt pár nap múlva Luca reggelre sokkal jobban kialudta magát, így 9 órakor
már nem volt álmos. Újra el lehetett kezdeni egyre későbbre tenni a délelőtti
alvást, a délutáni alvás fokozatos csökkentése mellett.

Végül kialakult a fix rendszer:

• 7:00 ébredés
• 13:00-14:30 alvás
• 19:30-7:00 éjszakai alvás

A két nappali alvásról egyre való átállás majdnem 2 hónapig tartott, de Lucának
16 hónapos korától újra fix, óra szerinti napirendje volt, amit szépen tartott.

