
Problemy ze snem są powszechne, 
szczególnie w ciągu trzech 
pierwszych lat życia
• Trudności z zasypianiem oraz częste przebudzenia 

to najpowszechniejsze problemy ze snem u małych 
dzieci.1

Wieczorne rytuały pomagają dziecku w wyrabianiu 
dobrych nawyków sennych
• Codzienne rutynowo wykonywane czynności budują przewidywalne 

i mało stresujące środowisko dla małego dziecka.2

Rola snu dla zdrowego
i szczęśliwego rozwoju dziecka

  

  

 

 Krok 1

Ciepła kąpiel

Krok 2

D
elikatny masaż

Krok 3

Wyciszenie



2 3

Sen przynosi wymierne korzyści dla rozwoju 
poznawczego, społecznego i emocjonalnego 
oraz dla zachowania dziecka
• Sen ma zasadnicze znaczenie dla dojrzewania mózgu, procesu  

uczenia się i zapamiętywania.3

Wieczorne rytuały pomagają dziecku zasnąć
• Rytuał, który bazuje na stymulacji wielozmysłowej (obejmujący 

ciepłą kąpiel, po której następuje masaż) to prosty sposób na 
wieczorną pielęgnację, który ma udowodnioną skuteczność 
w poprawianiu jakości i wydłużaniu czasu snu dziecka.4

Sen 
jest niezbędny dla rozwoju dziecka

• Niemowlęta i małe dzieci spędzają 
większość czasu śpiąc, co wskazuje, 
iż stan ten jest niezbędny dla rozwoju 
ich mózgu i prawidłowego wzrostu 
organizmu.3

• W ciągu trzech pierwszych lat życia mózg 
najszybciej powiększa swoją objętość, jest 
najbardziej plastyczny oraz wrażliwy na 
bodźce zewnętrzne.1

Eksperci zalecają, aby czas  
przed snem dziecka był 
organizowany wg określonego, 
stałego schematu
• Przestrzeganie wieczornych rytuałów 

uczy dziecko odróżniania okresów snu 
i czuwania oraz wspiera jego naturalną 
zdolność do samoregulacji snu.2
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Rola snu dla zdrowego i szczęśliwego rozwoju
Noworodki i małe dzieci większość czasu spędzają śpiąc, co wskazuje na kluczowe znacznie tego 
stanu dla rozwoju mózgu oraz wzrostu całego organizmu.3 Sen jest szczególnie ważny podczas 
pierwszych trzech lat życia dziecka. W tym czasie mózg najszybciej zwiększa swoją objętość, 
jest najbardziej plastyczny oraz wrażliwy na bodźce zewnętrzne. Większość ścieżek nerwowych 
w mózgu odpowiedzialnych za komunikację, rozumienie, rozwój społeczny oraz równowagę 
emocjonalną tworzona jest w ciągu pierwszych trzech lat życia.6

Sen jest bezcenny nie tylko dla dziecka, ale też dla matki.7 Możliwość wypoczynku znacząco 
wpływa na nastrój kobiety w czasie połogu, redukuje stres, pozwala jej lepiej odnaleźć się w nowej 
sytuacji oraz zwiększa wiarę we własne kompetencje w opiece nad dzieckiem.  

Warto uświadomić Rodzicom, że każde dziecko ma nieco inne zapotrzebowanie na sen, zatem 
podawana w różnych publikacjach średnia długość snu w pierwszych miesiącach życia ma 
charakter orientacyjny. Powodem do niepokoju powinny być znaczne odstępstwa od przyjętej 
normy oraz nieprawidłowy rozwój dziecka (np. brak przybierania na wadze).

Czas, jaki dziecko przeznacza na sen

Dlaczego sen  
       jest ważny?

Dla rozwoju dziecka istotne znaczenie mają  
obydwie fazy snu – REM i n-REM
REM (tzw. sen aktywny) to faza snu, w której występują szybkie ruchy gałek ocznych (ang. Rapid 
Eye Movement). Na tym etapie snu aktywność mózgu jest wysoka, oddech jest nieregularny, 
wzrasta częstość skurczów serca, pojawiają się marzenia senne.

Dziecko w fazie snu REM często marszczy buzię, zaciska i luzuje piąstki, a pod powiekami można 
zauważyć szybkie ruchy gałek ocznych. U noworodków faza snu REM stanowi około połowy 
przesypianego czasu, u dorosłych jedynie około 20 proc. Noworodki (do 3. miesiąca życia) 
w odróżnieniu od dzieci starszych i dorosłych od razu zapadają w fazę snu REM. 

n-REM (tzw. sen głęboki) to faza snu charakteryzująca się wolnymi ruchami gałek ocznych (ang. 
non-Rapid Eye Movement). W tej fazie następuje głęboki wypoczynek. W stanie snu głębokiego 
tempo metabolizmu ulega znacznemu zmniejszeniu, spada ciśnienie krwi, zwolnione zostają 
oddechy i rytm serca, nerki produkują mniej moczu, a pokarm przesuwany jest przez jelita wolniej.

Dziecko w fazie snu n-REM leży spokojnie, a jego oddech jest głęboki i miarowy. 

W czasie snu:

• szybko mnożą się komórki ciała i mózgu, wydziela się hormon wzrostu,

• kalorie zawarte w mleku są przekształcane w energię niezbędną do wzrostu, 
gospodarki cieplnej oraz budowy mięśni i innych tkanek, 

• organizm wytwarza krwinki białe, kluczowe dla prawidłowego działania układu 
odpornościowego, 

• mózg jest bardzo aktywny, intensywnie powstają nowe połączenia komórek 
nerwowych, 

• następuje wydzielanie serotoniny, noradrenaliny, dopaminy i acetylocholiny  
- neuroprzekaźników, które mają wpływ na nastrój dziecka, energię, sprawność 
ruchową i pamięć,

• następuje regeneracja sił i nabieranie energii do efektywnej nauki w czasie 
czuwania.W WIEKU OKOŁO 3 LAT  

– stopniowo zanika potrzeba drzemki w ciągu dnia, a jeśli dziecko jej potrzebuje, to 
trwa ona około 1,5 godziny. W nocy przesypia około 11 godzin. 

W WIEKU 12 MIESIĘCY  
– sen nocny nadal trwa około 11 godzin, sen dzienny skraca się do około 2,5 godziny. 
Sen nocny powinien być niezakłócony, należy odzwyczajać dziecko od karmienia 
w nocy.

W WIEKU OKOŁO 6 MIESIĘCY 
 – dziecko przesypia średnio 10–11 godzin w nocy oraz 2–4 godziny w ciągu dnia. 
Zwykle są to dwie drzemki: przedpołudniowa i popołudniowa lub też jedna dłuższa 
drzemka w ciągu dnia. 

 

 

 

OD NARODZIN DO 2. MIESIĄCA ŻYCIA 
– sen dziecka może zajmować od około 10 godzin aż do około 20 godzin na dobę. 
Zwykle jest to około 18 godzin snu, bez wyraźnego rozróżniania snu dziennego 
i nocnego. 

 



Podsumowanie:

• szacuje się, że 20–30 proc dzieci doświadcza problemów ze snem w ciągu trzech 
pierwszych lat życia, 

• problemy ze snem dziecka powodują duży stres u Rodziców, a także wpływają na 
nieprawidłowe zachowanie dziecka w ciągu dnia,

• badania potwierdziły znaczące różnice w podejściu Rodziców do faktu 
występowania zaburzeń snu u ich dziecka, na co duży wpływ mają różnice 
kulturowe. One też determinują takie parametry, jak oczekiwany czas snu dziecka, 
sposób zaaranżowania snu (kołyska, pokój Rodziców, w łóżku Rodziców), to, czy 
dziecko zasypia samo, czy w obecności opiekunów itp.,

• liczne badania wykazały, że wsparcie specjalistów w przypadku problemów ze 
snem u niemowląt i małych dzieci przynosi bardzo pozytywne efekty, 

• istnieje duża potrzeba edukowania Rodziców w zakresie snu dziecka, dostarczania 
im informacji, które tłumaczą problemy ze snem i pokazują sposoby na ich 
rozwiązanie w sposób naukowy. 
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Korzyści wynikające ze snu
Sen odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu mózgu dziecka, w procesie nauki i zapamiętywania. 
Pozwala dziecku zachować ekscytujące wspomnienia oraz tworzyć marzenia senne. Dobra jakość 
snu przekłada się na rozwój języka.9 Sen wzmacnia u dziecka kompetencje społeczne, w tym 
zdolność do tworzenia relacji i polegania na innych. Badania potwierdziły wyraźne zależności 
pomiędzy snem dziecka a jego rozwojem, temperamentem i zachowaniem.10

Na sen dziecka duży wpływ mają czynniki związane ze zdrowiem i rozwojem. Dlatego w okresach 
skoków rozwojowych, np. po skończeniu 6. miesiąca życia, kiedy u dziecka pojawia się tzw. lęk 
przed rozłąką, mogą pojawiać się czasowe problemy z zasypianiem czy z nieprzerwanym snem 
w ciągu nocy. Podobnie każda dodatkowa choroba zwykle wybija dziecko ze znanej mu rutyny 
zasypiania oraz fizjologicznego rytmu snu. 

Problemy ze snem są powszechne
Sen dziecka jest kwestią indywidualną, zależną od wielu różnorodnych uwarunkowań. Dwoje dzieci 
w tym samym wieku może mieć bardzo różne zwyczaje dotyczące snu, począwszy od czasu, który 
jest im potrzebny, aby zasnąć, poprzez ilość snu w ciągu doby aż po czynniki zakłócające sen. 
Problemy ze snem u dzieci pojawiają się szczególnie w trzech pierwszych latach życia i dotyczą 
trudności z zasypianiem oraz częstego wybudzania się w nocy.11

Sen jest zarówno zjawiskiem wrodzonym, fizjologicznym, jak i zachowaniem wyuczonym, na które 
wpływają czynniki środowiskowe, społeczne i kulturowe, a także zdarzenia życiowe. 

Większość zachowań dotyczących snu jest wyuczona, a nauczycielami tego procesu dla dziecka 
są jego Rodzice. Poprzez to, jak reagują np. na wybudzanie się dziecka, mogą przyspieszyć bądź 
opóźnić umiejętność rozróżniania dnia i nocy. Dlatego tak ważne jest, by od samego początku, 
delikatnie i w zgodnie z możliwościami dziecka, uczyć je prawidłowych nawyków. Błędem jest 
myślenie, że do prawidłowych zachowań dziecko musi dorosnąć. Tym bardziej że utrwalone 
niekorzystne schematy zmienić jest bardzo trudno.

Sen jest problemem rodzinnym. Z jednej strony na zdrowy sen dziecka mają wpływ Rodzice 
i bliscy, z drugiej – zaburzenia snu u dzieci dotykają całą rodzinę. 

Warto też wiedzieć, że sen jest zjawiskiem warunkowanym kulturowo – oczekiwania Rodziców 
wobec długości snu dziecka, zwyczaje wieczornego usypiania, kwestie karmienia i miejsca do 
spania znacząco różnią Rodziców w różnych rejonach świata.12

Znaczenie snu  
     w rozwoju dziecka 

Sen jest niezbędny dzieciom w każdym wieku, niezależnie od stopnia 
rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego. Wpływa nie tylko na 
rozwój intelektualny, ale też na nastrój i zachowanie w okresach czuwania.
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Od stymulacji wielozmysłowej  
poprzez rytuały do zdrowego snu

Eksperci rekomendują, aby sposób usypiania dziecka był 
niezmienny
Cykl snu i czuwania jest regulowany przez światło i ciemność, jest to umiejętność, której organizm 
musi się nauczyć. Stąd noworodki charakteryzują się bardzo nieregularnym cyklem snu i czuwania. 

Właściwy rytm zaczyna się rozwijać około 6. tygodnia życia, między 3. a 6. miesiącem życia 
większość niemowląt ma już uregulowaną naprzemienność snu i czuwania.14 

Wypracowanie stałych, wyciszających czynności przed snem pomaga dziecku uspokoić się, 
szybciej zasnąć i lepiej przespać noc. Rekomendowany przez markę JOHNSON’S® rytuał 
obejmuje: ciepłą kąpiel, kojący masaż oraz wyciszenie przed zaśnięciem, polegające na śpiewaniu 
kołysanek bądź czytaniu bajek. Taki rytuał to okazja do stymulacji wielozmysłowej, która realizuje 
się poprzez bezpośredni kontakt skóra do skóry oraz zapachy towarzyszące wieczornej pielęgnacji 
(zapach kosmetyków do mycia i pielęgnacji, zapach bliskich). 

Rytuał łączący kąpiel, masaż i wyciszenie w ramionach Rodzica to prosty patent, który przekłada 
się na jakość i długość snu dziecka. Dobra jakość snu dziecka to rezultat konsekwentnie 
powtarzanych, wyciszających czynności, które kojarzą się mu z odpoczynkiem i snem. Im 
wcześniej dziecko ich doświadcza, tym lepiej.15

Rozwijający się mózg dobrze funkcjonuje dzięki rytuałom
Rytuały to czynności, które są wykonywane każdego dnia w takim samym porządku 
i o podobnej porze. Należą do nich: wieczorna kąpiel, karmienie, spędzanie czasu z dzieckiem 
w okresie jego czuwania.

Rytuały dostarczają dwóch składowych, niezbędnych w procesie nauki: tworzą relacje i mają 
powtarzalny charakter. Doświadczenia wynikające z relacji z drugim człowiekiem pobudzają mózg 
do pracy. Ich systematyczne powtarzanie wzmacnia tę relację oraz utrwala samo doświadczenie, 
przyczyniając się do wzmocnienia procesu nauki.

Jeśli doświadczenia dziecka często się powtarzają, ścieżki przewodzenia w mózgu stają się 
silniejsze i gęstsze. Ponadto codzienne rytuały tworzą przewidywalne i mniej stresujące  
środowisko dla małego dziecka. W Rodzicach budują poczucie wysokich kompetencji w opiece 
a także poprawiają codzienną jej organizację.13

Sen jest ważny dla wzrostu i rozwoju
Rodzicom zależy na długim i spokojnym śnie dziecka, by sami mogli zregenerować siły. Z punktu 
widzenia dziecka sen to stan, który determinuje jego rozwój:

FIZYCZNY
Ma wpływ na system immunologiczny oraz regulację masy ciała. Podczas snu 
głębokiego następuje wydzielanie hormonu wzrostu, dzięki czemu dziecko rośnie 
i przybiera na wadze. 

POZNAWCZY
Podczas snu mózg dziecka porządkuje doświadczenia z całego dnia, pobudzane są 
obszary odpowiedzialne za pamięć, proces uczenia się oraz myślenie.

EMOCJONALNY
Poprawia kompetencje społeczne, w tym interakcje między matką a dzieckiem. 
Dziecko wyspane jest pełne energii, chętne do interakcji z otoczeniem, łatwiej 
przychodzi mu komunikacja niewerbalna. 
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Przestrzeganie rytuałów prowadzi do znaczącego ograniczenia problematycznych zachowań 
związanych ze snem u niemowląt i małych dzieci. Zauważalna różnica dotyczy skrócenia czasu 
oczekiwania na zaśnięcie dziecka oraz częstotliwości wybudzeń nocnych.

Badania dowodzą, że ustalenie stałego sposobu postępowania przed snem, w czasie 
usypiania dziecka oraz po jego zaśnięciu poprawia wiele aspektów snu niemowlęcia i małego 
dziecka. W szczególności poprawia jakość jego czuwania po obudzeniu się i ciągłość snu, ale 
też wpływa pozytywnie na nastrój matki. 

Konsekwentne stosowanie wieczornego rytuału na dobranoc wydłuża czas ciągłego snu 
w nocy, przez co mniejszy odsetek Rodziców określa sen swojego dziecka jako problematyczny. 
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Sposoby 
  wyciszania nowordka 
W pierwszych tygodniach życia dziecka konieczne jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. 
Dziecko dopiero przyzwyczaja się do nowego otoczenia, a to może powodować problemy 
z zasypianiem. 

Poniżej kilka sprawdzonych sposobów na wyciszenie dziecka 
przed snem 

USPOKAJAJĄCE RUCHY 
W łonie matki dziecko usypiało w rytmie ruchów jej ciała. W pierwszych tygodniach 
po urodzeniu można odtworzyć „bujanie w wodach płodowych” poprzez delikatne 
kołysanie dziecka w ramionach – ma to działanie uspokajające i usypiające. 
Jednocześnie, już w pierwszych tygodniach po porodzie warto uczyć dziecko 
samouspokajania się i samodzielnego zasypiania, zdając sobie sprawę, że efekty tej 
nauki będą widoczne najpewniej dopiero za kilka tygodni. Ważne jest jednak to, by 
dziecko było przyzwyczajane do dobrych praktyk od samego początku. 

CICHE DŹWIĘKI 
W życiu płodowym dziecko przyzwyczaiło się do uspokajającego odgłosu bicia 
serca mamy, do burczenia jej brzucha i cichego głosu. Po narodzinach bez tych 
znanych dźwięków jest mu trudniej zasnąć. Aby mu pomóc, można nucić mu 
kołysanki lub szeptać bajki. U niektórych noworodków sprawdza się cicha muzyka 
albo… szum pralki czy inne ciche odgłosy domu.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
Po ciasnym łonie matki nadmiar przestrzeni po drugiej stronie brzucha może nieco 
przerażać, co przejawia się w niespokojnych rączkach i nóżkach dziecka. Można je 
uspokoić, owijając do snu w rożek. Obecnie nie zaleca się spowijanie dziecka wraz 
z rączkami, czyli  krępowania jego ruchów. Wystarczy delikatne otulenie. 

PEŁNY BRZUSZEK
Warunkiem dobrego snu w nocy jest sycący wieczorny posiłek. Warto zadbać o to, 
by dziecko się najadało, a jeśli szybko zasypia przy piersi lub przy butelce, należy je 
delikatnie wybudzać i zachęcać do ssania. Jednocześnie nie zaleca się przystawiania 
do piersi jedynie w celu uśpienia dziecka. W ten sposób tworzą się niekorzystne 
nawyki, kiedy pierś zamiast być sygnałem do jedzenia, staje się sygnałem do snu. 
W konsekwencji dziecko ma trudność z nasyceniem się.

USPOKAJAJĄCY ZAPACH
Noworodek ma silnie rozwinięty zmysł węchu. Uspokajająco działa na niego zapach 
matki. W spokojnym śnie pomogą mu zarówno zapach mamy podczas zasypiania 
w jej ramionach, jak i np. jej koszulka włożona do łóżeczka. 

W stronę dobrych nawyków
Zmiany w rytmie snu i czuwania zaczynają być zauważalne już od około 2.–3. miesiąca życia 
dziecka. W dzień zaczyna ono czuwać dłużej i interesować się otoczeniem, a w nocy przesypia 
coraz dłuższe odcinki czasu. Jeszcze większe zmiany zachodzą około 6. miesiąca życia, dziecko 
może już przespać całą noc, w ciągu dnia potrzebuje regularnych drzemek. Zmiany te wynikają 
bezpośrednio z rozwoju dziecka i jego coraz lepszego dostosowania do życia. Po kilku tygodniach 
od narodzin cykle snu i czuwania stają się mniej uzależnione od głodu, ponieważ pojemność 
żołądka zwiększa się, niemowlę bardziej się najada i dłużej wytrzymuje bez jedzenia. Zaczyna 
funkcjonować zegar biologiczny dziecka, uzależniony od czynników wewnętrznych, takich jak głód 
i zmęczenie, oraz zewnętrznych, jak światło i ciemność. 

Z czasem rozwijają się zdolności intelektualne dziecka, które zaczyna rozpoznawać i odpowiadać 
na sygnały otoczenia. Jeśli np. codziennie przed snem ma miejsce kąpiel, dziecko zapamiętuje ten 
rytuał i po wieczornej toalecie samo przygotowuje się do snu. 

Mimo że noworodek nie jest gotowy na regularny rytm snu i czuwania, naukę prawidłowych 
nawyków sennych warto rozpocząć od pierwszych dni po urodzeniu, pamiętając jednak, że jej 
efekty pojawią się dopiero po jakimś czasie.  Najpierw należy nauczyć dziecko samodzielnego 
zasypiania, następnie przyzwyczaić do wieczornego rytuału przygotowań do snu.

Sprawdzone rady 
Naukę samodzielnego zasypiania trzeba rozpocząć od kładzenia dziecka do łóżeczka, gdy 
jeszcze czuwa. Zamiast kołysania aż zaśnie lub pozwalania mu na zasypianie przy piersi, należy nie 
dopuszczać do zaśnięcia w innym miejscu niż łóżeczko.

Gdy dziecko jest senne, należy je ułożyć w łóżeczku na wznak. Początkowo może się ono budzić, 
popłakiwać lub marudzić. Ważne jest, by nie brać go na ręce, ale próbować uspokoić, kiedy 
pozostaje w łóżeczku. Kiedy się uspokoi, należy wyjść z pokoju.

Jeśli dziecko płacze, należy podejść i próbować je uspokoić, przemawiając do niego łagodnym 
głosem i głaszcząc po główce. Początkowo niepokój i płacz mogą się powtarzać, jednak 
konsekwentne działanie Rodzica sprawia, że po kilku dniach dziecko nauczy się uspokajać w swoim 
łóżeczku. Dzięki temu, jeśli przebudzi się w środku nocy, nie będzie potrzebowało Rodzica, 
by znowu zasnąć. Fakt przebywania w łóżeczku bez nadzoru Rodziców stanie się dla dziecka 
czymś naturalnym, co powoli mu samodzielnie zasypiać także po przypadkowych nocnych 
przebudzeniach (niepowodowanych głodem czy mokrą pieluszką).
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Jak przygotować dziecko do wieczornego rytuału radzi  
Marta Żysko -Pałuba psycholog dziecięcy 
Wyrabianie prawidłowych nawyków dotyczących snu warto rozpocząć od pierwszych dni życia 
dziecka. W tym celu należy przestrzegać kilku zasad. 

Należy przestrzegać stałej godziny układania dziecka do snu. Optymalna pora przygotowań 
niemowlęcia do nocnego odpoczynku przypada na godzinę 19–20.30 w sezonie jesienno- 
-zimowym, natomiast w sezonie letnim przesuwa się o około godzinę, czyli na 20–21.30. Ale każdy 
maluch może mieć w tej sprawie swoje własne upodobania, dlatego warto obserwować dziecko 
i dostosować przygotowania do snu do jego indywidualnego rytmu. Zbyt zmęczone, może mieć 
duże trudności z zaśnięciem. 

Co wieczór należy przestrzegać tej samej kolejności wykonywania poszczególnych czynności 
(pielęgnacyjnych, karmienia, wyciszania). Warto też wiedzieć, że zdarzają się dzieci, na które kąpiel 
działa pobudzająco. Dzieje się tak rzadko, niemniej w przypadku takich dzieci warto rozważyć 
kąpiel o innej porze dnia (nie bezpośrednio przed snem). 

Wieczorny rytuał przygotowań do snu nie może być zbyt skomplikowany i rozciągnięty w czasie. 
Aby spełniał swój cel, czyli uczył dziecko zdrowych nawyków, musi przebiegać sprawnie i dość 
szybko. Dotyczy to przede wszystkim niemowląt. Starsze dzieci mogą mieć dokładane kolejne 
elementy wieczornego rytuału, jak np. czas na zabawę w wannie. 

Na rytm nocy duży wpływ ma także rytm dnia. Wprowadzając rytuał na dobranoc, należy 
jednocześnie dbać o ustalony porządek dnia, aby zabawa, karmienie i drzemki następowały po 
sobie w ustalonej kolejności i o stałych porach.

Częste błędy zakłócające sen dziecka to: 
• zbyt wczesne lub zbyt późne kładzenie go spać, brak ustalonego i powtarzalnego rytmu dnia, 

• przedłużające się drzemki w czasie dnia, zbyt późne drzemki

• nieodpowiednie czynniki atmosferyczne, jak suche powietrze, zbyt wysoka lub niska 
temperatura w pokoju, hałas. 

Najczęstsze problemy ze snem dziecka
Istnieje wiele bezpiecznych i subtelnych metod poprawiających jakość usypiania i snu dziecka.  
W niektórych przypadkach trudności z zasypianiem mają jednak podłoże medyczne. Ignorowane, 
mogą spowolnić rozwój dziecka lub doprowadzić do powstania poważnych chorób. 

Wśród przyczyn organicznych zaburzających sen wymienia się: 

• alergie pokarmowe, 

• kolkę, 

• nietolerancję pokarmową, 

• choroby układu oddechowego, 

• infekcje układu moczowego, 

• przeziębienia, zakażenia ucha, 

• pasożyty. 

W tych sytuacjach należy szukać pomocy u lekarza pediatry, bo regulacja snu będzie możliwa 
dopiero po wyeliminowaniu problemów zdrowotnych. 

Badacze zajmujący się snem dziecka zgadzają się jednak, że zdecydowana większość zakłóceń 
snu powodowana jest czynnikami środowiskowymi. Jednym z podstawowych problemów jest brak 
u dziecka umiejętności rozróżniania dnia i nocy. Co prawda większość dzieci już około trzeciego 
miesiąca życia jest gotowa funkcjonować według swojego wewnętrznego zegara, niemniej warto 
im pomagać rozróżniać dzień od nocy. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na mówienie do malucha i komunikowanie się mimiką twarzy. Dla 
dziecka każda interakcja z rodzicem jest czymś szalenie interesującym, a przez to pobudzającym. 
Zamiast więc gaworzyć, uśmiechać się, warto pozostać spokojnym, a nawet nudnym.

Bardzo powszechne jest zbyt szybkie reagowanie rodzica na najmniejszy hałas dochodzący 
z łóżeczka malucha. Tak jak dorośli, niemowlęta w czasie snu wiercą się, wydają z siebie różne 
dźwięki, niekiedy popłakują. Może się tak dziać nawet w fazie snu głębokiego, a z pewnością przy 
przechodzeniu z jednej fazy do drugiej, co wynika z naturalnego cyklu snu dziecka. Zbyt szybka 
reakcja dorosłego może wybudzić maluszka, utrwalając nieprawidłowości w spaniu. 

Najważniejsze jest to, że każdy z czynników zakłócających sen dziecka można modyfikować, aby 
zasypiania stało się przyjemnością. 

Wieczorny rytuał
     przygotowania

Od pierwszych dni należy więc eksponować dziecko na światło dzienne, 
dbać o aktywności w czasie dnia, unikać mocnego rozświetlania pomieszczeń 
w godzinach wieczornych oraz nie proponować przed snem żadnych 
aktywności pobudzających.
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Szybsze zasypianie i dłuższy sen
Podczas trwającej trzy tygodnie obserwacji 405 matek dzieci w wieku od 7. do 36. miesięcy 
postępowało zgodnie z rekomendowanym rytuałem, obejmującym kąpiel, masaż oraz 
uspokajające aktywności, takie jak kołysanki i czytanie bajeczek. Ten sposób wieczornej pielęgnacji 
i opieki nad dzieckiem poprawiał wiele aspektów jego funkcjonowania – wydłużał sen dziecka 
i wpływał na poprawę zachowania w okresach czuwania.

Po tygodniu stosowania rytuału dzieci średnio:15

• zasypiały o 37 proc. szybciej,

• nocne przebudzenia zostały zredukowane o 38 proc., 

• sen trwał do godziny dłużej,

• spędzały 32 proc. czasu mniej w stanie czuwania.
Te dane wskazują na korzyści wynikające z konsekwentnego stosowania rytuału na dobranoc, 
a pracownikom służby zdrowia dostarczają potwierdzonych badaniami rekomendacji dla 
Rodziców odnośnie do działań mogących poprawić jakość snu dziecka. 

Lepszy sen dziecka  
pozwala mamie czuć się 
bardziej kompetentnie 
i redukuje jej stres.
Po zastosowaniu rytuału na dobranoc:

• dwa razy więcej matek przyznało, że 
dziecko spało dobrze,

• matki były mniej zmęczone i mniej spięte,

• mamy zdobyły większe zaufanie do swoich 
możliwości wpływania na sen dziecka.5

Poprawa snu u dziecka wpływa pozytywnie 
na sen Rodzica (czas snu, jego jakość oraz 
liczbę nocnych przebudzeń), co przekłada 
się na samopoczucie Rodziców: zmniejsza 
stres, potęguje satysfakcję z rodzicielstwa, 
zapewnia lepsze samopoczucie i zdrowie 
fizyczne.16

Dziecko zasypia  37% szybciej
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Liczba wybudzeń w nocy zmalała o 38%
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Adapted from Mindell et al. 2009
Grupa kontrolna

Interwencja

JOHNSON’S® ekspert  
  w temacie snu   

Rytuał na dobranoc rekomendowany przez markę 
JOHNSON’S® pozwala dziecku zasnąć szybciej i spać dłużej, 
co potwierdzają badania kliniczne
Zdając sobie sprawę z tego, jak ważny dla zdrowego i szczęśliwego rozwoju dziecka jest sen, 
marka JOHNSON’S® zaangażowała się w prowadzenie badań naukowych w tym zakresie oraz 
propagowanie wiedzy wynikającej z tych badań wśród ekspertów (neonatologów, pediatrów, 
położnych) i wśród Rodziców. 

Marka JOHNSON’S® włączyła się w badania nad zagadnieniem snu u noworodka i małego dziecka 
bardziej niż jakakolwiek inna firma na świecie. Dzięki temu nieustannie odkrywa i komunikuje 
korzyści płynące ze snu dla poznawczego, fizycznego i emocjonalnego rozwoju dziecka. 

Dzięki temu zaangażowaniu powstała największa baza publikacji naukowych, pozwalających 
zrozumieć specyfikę snu dziecka w różnych rejonach świata. Firma jako pierwsze badała, jak 
różnice kulturowe pomiędzy rodzinami z różnych zakątków świata przekładają się na sen dzieci. 
Jako pierwsza sprawdziła także, w jakim stopniu wieczorne rytuały wpływają na sen niemowląt 
i małych dzieci.

JOHNSON’S® RYTUAŁ NA DOBRANOC – pierwszy i jedyny, 
którego skuteczność została potwierdzona badaniami
JOHNSON’S® jest pierwszą i jedyną marką, która przy współpracy ze specjalistami zajmującymi 
się zagadnieniem snu opracowała rytuał senny pozwalający niemowlętom i małym dzieciom 
spać lepiej, którego skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi. 

Linia JOHNSON’S® na dobranoc to wyjątkowy zestaw produktów stworzonych po to, by uczynić 
rytuał wieczornego zasypiania jeszcze skuteczniejszym i przyjemniejszym. Sekret kosmetyków 
tkwi w opatentowanym kompleksie aromatów NaturalCalm™, który ma za zadanie przynieść 
wyciszenie i odprężenie przed snem – zarówno dziecku, jak i Rodzicowi. Produkty bazują na 
zapachu lawendy, znanym z właściwości kojących.

JOHNSON’S® RYTUAŁ NA DOBRANOC składa się z trzech prostych kroków: 
ciepłej kąpieli, masażu i spokojnych aktywności, takich jak czytanie bajeczek 
lub nucenie kołysanek. Udowodniono, że ma on faktyczny wpływ na sen 
dziecka – pozwala mu zasnąć szybciej i spać dłużej.15
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Linia JOHNSON’S® na dobranoc to wyjątkowy zestaw produktów stworzonych po to, 
by uczynić rytuał wieczornego zasypiania jeszcze skuteczniejszym i przyjemniejszym. 
Sekret kosmetyków tkwi w opatentowanym kompleksie aromatów NaturalCalm™, który 
ma za zadanie przynieść wyciszenie i odprężenie przed snem – zarówno dziecku, jak 
i Rodzicowi. Produkty bazują na zapachu lawendy, znanym z właściwości kojących. 


