
A cicin altatástól a kiságyban történő 

elalvásig  (esettanulmány) 

 

Niki kislánya, Lilla 13 hónapos volt, esténként cicin aludt el, közös ágyban 

töltötte az éjszakát az anyukájával, és minden éjszakai felébredésnél  (5-6x) is 

igényelte még a cicit ahhoz, hogy vissza tudjon aludni. Niki lassan el szerette 

volna választani a kislányt, befejezve az éjszakai etetéseket, és azt sem bánta 

volna, ha az éjszakai ébredések száma is csökken.  

Niki Lilla alvási szokásait az Apró lépések módszer segítségével változtatta meg. 

Az anyuka először megvárta, amíg lehetőleg semmilyen alvásblokkoló (fogzás, 

szeparációs szorongás, megfázás) nem akadályozza meg az alvási szokás 

megváltoztatását. Niki bevezetett egy rövid, 5 perces elalvás előtti rutint, ami a 

függönyök behúzásából, a plüssállatoktól történő elköszönésből (eközben Lilla a 

kezében volt), és egy altatódal elénekléséből állt. Szerencsére Lilla napirendje fix 

és stabil volt, a klasszikus 2-3-4 napirend szerint működött. Este a kislány 

könnyen elaludt, persze természetesen csak a cici segítségével. 

• Első lépésként Niki fél órával korábbra hozta az esti altatási időt. Erre 

azért volt szükség, hogy legyen elég idő a kevesebb segítséggel történő 

elalváshoz, és Lilla ne fáradjon el túlságosan addig, mire elalszik.  

• A következő lépés pedig az volt, hogy Niki megpróbálta az esti rutin és az 

esti etetés-altatás után kivenni a cicit Lilla szájából akkor, amikor a kislány 

még csak félálomban volt, vagy felületesen aludt. Ha erre Lilla felébredt, 

és keresni kezdte a cicit, akkor az anyukája visszaadta azt. Majd pár perc 

múlva újra megpróbálta kicsempészni a lánya szájából a bimbót. A lépés 



célja az volt, hogy pár nap után Lilla, - bár még a cicin aludt el -, ne azon 

aludjon hosszasan, a cici minél hamarabb kikerüljön a szájából. Az éjszaka 

további része ugyanúgy telt, mint eddig, azaz amikor a kislány éjjel 

felébredt, Niki cicivel altatta vissza a lehető legrövidebb és legegyszerűbb 

módon. A nappali alvásoknál ebben a szakaszban szintén nem történt 

változtatás. 1 hét után Lilla már észre sem vette a cici félálomban történő 

kicsempészését, nyugodtan aludt tovább. 

• Harmadik lépés az volt,  hogy Niki megpróbálta úgy elaltatni este a lányát 

az esti rutin és az etetés után, hogy még ébren veszi ki a cicit a szájából, 

és a kislányának más módon (összebújás, ringatás, éneklés, simogatás) 

segít elaludni a közös családi ágyban. Ez a lépés három nap alatt sikerült, 

Niki nagyon csodálkozott, de Lilla simán vette az akadályt, és a negyedik 

napon már saját maga engedte el a cicit, amikor jóllakott és bújt oda az 

anyukájához egy kis simogatásra,  majd szépen elaludt. Ennél a lépésnél az 

éjszakai és a nappali altatásoknál még szintén nem történt változtatás. 

• A negyedik lépés az volt, hogy Niki egyre kevésbé segített a lányának 

elaludni: tehát próbálta a kislányt picit messzebb tenni magától, rövidebb 

ideig simogatni, hogy Lilla egyre kevesebb segítséggel is el tudjon aludni. 

A folyamat itt váltakozó sikerrel működött, voltak olyan napok, amikor a 

kislány több segítséget igényelt, de az is előfordult, hogy a nagyágy másik 

sarkába húzódva, az anyukája puszta jelenléte mellett is el tudott aludni. 

Ebben a szakaszban Niki pozitív változásokat tapasztalt az éjszakai 

ébredések tekintetében is. A kislánya már nem 5-6x, hanem csak 2-3x 

ébredt éjjel, és az is egyre gyakrabban fordult elő, hogy nem igényelte 

feltétlenül a cicit ahhoz, hogy vissza tudjon aludni. Akár egy-egy simogatás 

is elég volt ahhoz, hogy a kislány újra álomba szenderüljön.  



• A következő lépés egy nagy ugrás volt, Niki ugyanis a rutin és a szoptatás 

után már nem maga mellé tette a kislányt, hanem a babaöbölszerűen 

kialakított, a nagyágy mellé tolt kiságyba tette be Lillát. A kislány itt még 

szabadon ki-be közlekedhetett, és ezt gyakran meg is tette. Kimászott az 

ágyból egy kis ölelésre, majd magától visszament a helyére. A kedvenc 

alvós állata a kiságya sarkában várta, amivel akár 10 percet is eljátszott 

csendben, ez segített neki megnyugodni, ellazulni. A kislány hol a saját 

helyén, hol egy kicsit az anyukájához közelebb húzódva aludt el, 

simogatásra már ritkán volt szükség. Volt olyan éjszaka, amikor szopizás 

után a kislány saját maga mászott be a nagyágyhoz csatlakoztatott 

babaöbölbe, és ott folytatta tovább az alvást. Niki úgy érezte, hogy ez a 

helyzet neki komfortos, a kislánya hosszabb szakaszokban aludt éjszaka, 

az éjszakai ébredések fokozatosan ritkultak, és egyre gyakrabban fordult 

elő, hogy Lilla már csak egy-két alkalommal evett éjjel. Niki azt tapasztalta, 

hogy az egyre ritkuló éjszakai evések hatására Lilla étvágya megnőtt 

napközben, egyre nagyobb adagokat kér a szilárd táplálékból is, és egyre 

kevésbé igényelte a napközbeni szoptatást. Ezzel egyidejűleg az anyuka 

teje is egyre fogyott, így szép fokozatosan, a saját tempóban haladva 

elhagyta a szoptatást.  

• A kislány 14,5 hónaposan tehát esténként már cici nélkül, a rutin és egy 

kis összebújás után a babaöbölben aludt el, Niki jelenléte mellett. Az 

éjszakai evések is megszűntek, a heti pár éjszakai ébredésnek pedig 

legtöbbször oka volt, a kislány megszomjazott, vagy a foga fájt.  

• Lilla 16 hónapos volt, mikor anyukája úgy érezte, hogy ideje lenne, ha Lilla 

átköltözne a saját szobájába, tehát folytatta a kislány alvási szokásainak 

megváltoztatását, de ez már egy másiktörténet. :-) 

 


