Közös ágyból saját szobába költöztetés az Apró lépések
módszerrel – esettanulmány

Ebben az esettanulmányban egy 2 gyermekes családot mutatok be nektek, a
neveket a család kérésére megváltoztattam. Edit, az anyuka fordult hozzám
tavasszal, mert azt szerette volna, hogy a kisebbik lánya, az 1 éves Kata a szülők
hálószobájából átköltözzön a nővére, a 7 éves Panni szobájába, a saját ágyába. A
költözés azért volt relatíve sürgős, mert Panni szeptemberben kezdi majd az
iskolát, és addigra szerették volna megoldani ezt a problémát, hogy ne az
iskolakezdés idején kelljen még ezzel is foglalkozni.

Kata kiegyensúlyozott, jól alvó kislány volt, de gyakran felébredt a hajnali
óracsörgésre (Csaba, az apuka korán járt dolgozni), illetve arra, amikor a szülők
este lefekvéshez készülődtek a hálóban. Így ideális megoldásnak tűnt a
gyermekeket egy szobába tenni, főleg úgy, hogy Pannit nem nagyon zavarta meg
semmi az éjszakai alvásában.
Az előkészetek:
A két kislány napirendje eltért egymástól, így első lépés a napirendek
összefésülése volt.
A régi napirendek:
Panni:
6:00 ébredés
19:00 lefekvés

Kata:
8:00 ébredés
10:30-11:30 alvás
14:30-16:30 alvás
21:00 alvás
Panni napirendjét picit későbbre, Katáét pedig korábbra állították a szülők 2-3 hét
alatt, így a friss napirendek így alakultak:
6:30 ébredés
9-10:30 Kata első alvása
14:00-15:00 Kata második alvása
19:30 esti alvásidő
Így szinkronba került a két lány napirendje, és majd együtt mehetnek aludni a
szobájukba, ha eljön a költözés menete.
A költözés:
1. Első lépésben Edit átköltözött a lányok szobájába Katával együtt egy matracra. Így
már 3-an aludtak együtt. Csaba hajnali ébredése már nem zavarta a család többi
tagját. Kata anyukáján aludt el, majd Edit óvatosan letette maga mellé a matracra,
kiosont még a dolgára, majd késő este mellé feküdt. Kata néha felébredt éjjel,
ilyenkor picit visszamászott az anyukája mellkasára (már nem szopizott), gyorsan
visszaaludt, majd Edit megint letette a matracra. Pannit szerencsére nem
ébresztette fel az éjjeli közjáték, úgy aludt, mint régen.

2. 1 hét múlva Edit új altatási módot próbált bevezetni. Arra bíztatta Katát, hogy a
saját matracán aludjon el, ne rajta. Picit hagyta, hogy hozzábújjon, de pár perc után
javasolta neki, hogy feküdjön az új matracára, még szorosan az anyja matraca
mellett. Kata hol felmászott még Editre, hol simán elaludt a matracán. Ez hetekig
tartott. Az éjszakai felébredések ritkultak, sokszor együtt ébredt a család 6:30
környékén éjszakai fennlét nélkül.

3. Eljött az idő a következő lépésre. Kata matraca bekerült az ágyába, kicsit messzebb
Edit saját matracától. (Leesés gátlós alacsony gyermekágyat kapott Kata, mert a
kiságytól mindig is írtózott). Kata egy ideig ki-be mászott esténként az ágyból,
odabújt még néha Edithez pár percre, de szinte mindig a saját ágyában aludt el
végül.

4. A következő lépés az volt, hogy Edit már nem feküdt a matracára, csak ült a szélén
az esti elalváskor. Így Kata már nem tudott ráfeküdni, maximum hozzá bújni, de
ezek az alkalmak is ritkultak, legtöbbször a kislány már nem jött ki az ágyából a
lefekvés után.

5. A következő lépés a Mindjárt jövök hadművelet lett volna, de Kata beteg lett, így
újra gyakrabban ébredt éjjel és csak úgy tudott este elaludni, hogy Edit ült az ágya
mellett és fogta a kezét. Tehát a gyógyulás után újra el kellett jutni a "Kata a
kiságyban - Edit a matrac szélén" felálláshoz. Ez nagyon lassan, 2 hét alatt sikerült,
de végül Kata újra az ágyában, segítség nélkül aludt el.

6. A következő lépés az egyedül elalvás volt. Edit kiment először 1 percre, majd
minden nap 1 perccel tovább maradt. Ha Kata kiabált neki, hogy jöjjön, (akkor
tanulta meg az Anya szót), akkor benézett hozzá, de utána folytatta a kinnlétet.

Pár perc után visszaült a matracra, ahogy megígérte a lányának. Pannit zavarta ez
a ki-be rohangálás, úgyhogy átmenetileg picit korábbra hozták Editék Kata esti
alvásidejét, eközben Panni Csabával könyvet nézett a hálóban. 2 hét alatt elérték,
hogy mikor Edit visszament a gyermekszobába, Kata nagy eséllyel már aludt. Már
nem hívta vissza őt a kinnlét alatt, így újra tudtak együtt feküdni a lányok.

7. Bár Kata már nagyon ritkán ébredt csak fel éjjelente, Edit biztosra ment, még 2
hétig a szobában aludt, nehogy a kislány megijedjen éjjel, ami visszaesést okozhat.

8. Végül Edit is kiköltözött a gyermekszobából, a terv sikerült, Panni és Kata együtt
aludtak el a gyermekszobában azután, hogy lement az esti rutin és Edit jó éjszakát
kívánva kijött tőlük.

Összefoglalva, Editék végül 3,5 hónap alatt értek célt, közben rendezték a
gyermekek napirendjét, átvészeltek egy betegség miatti visszaesést, többször
változtattak az ütemterven, és mindezt egy könnycsepp nélkül érték el.
Utóélet:
Kata kb. 2 hetente egyszer hajnalban megjelenik a szülők hálószobájában és
melléjük akar mászni. A szülei ezt nem bánják, aznap 3-an ébrednek reggel a
hálóban.
Kiegészítés - alternatív megoldások:
1. Ha nem fér el a matrac a gyerekszobában, akkor lehet mindezt a hálóban is csinálni
és csak az egyedül elalvás után költöztetni át a gyermeket a saját szobájába.
2. Ha a nagytestvért zavarja a kicsi esti altatása, vagy játszani kezdenek elalvás
helyett, akkor vagy az eltérő időpontú altatási idő a megoldás, vagy akár a

nagyobb gyermek átmeneti kiköltöztetése a gyermekszobából, amíg a kicsi
megszokja az új szituációt.
3. Ha gyakran ébred éjjel a baba, sír, hosszan fenn van, akkor előbb ezt a problémát
érdemes rendezni.
4. Ha még gyakran eszik éjjel a baba, akkor átgondolandó a költöztetés, lehet, hogy
érdemesebb megvárni, még nagyobb lesz és ritkábban éhezik meg éjjel.
5. Tesó nélkül is hasonló a folyamat, de ott gyorsabban is lehet haladni, hiszen az
esetleges pár perces esti vagy éjjeli sírás nem fogja felébreszteni a testvért.

