TEŽAVE S SPANJEM OTROK
Vsak otrok, tudi najbolj zdrav ima svoje posebno obnašanje v zvezi s spanjem.
Nekateri so že od začetka rojstva zelo mirni in so zaspančki, drugi so zelo živahni in
jim zadostuje že nekaj ur spanja. Siliti otroka da spi toliko ur, kot bi želeli starši, se
izkaže za nekoristno in pogosto ne da želenega uspeha.
Kako pripraviti otroka na nočno spanje?






Ritual odhoda v posteljo ( ura uspavanja, kjer se uvede kratek in prijeten ritual
nežnosti , ljubezni in zaupanja, ritual ki je rezerviran le za večerni čas). Preberemo
pravljico pri večjemu malčku oz. obesimo nad posteljico živobarven mobil s prijetno
glasbo pri manjših otrocih Lahko jim kaj zapojemo, božamo po roki, ponudimo
stekleničko z vodo.
Tema: Priporočamo, da je otroka potrebno navaditi na spanje v temi, v kolikor otrok
ima strah, pa se mu je potrebno individualno prilagajati.
Popoldanski počitek:Če otrok kaže znake utrujenosti, ga položimo v posteljico. Če
pa se brani spanja, je bolje, da vsaj za tisti dan opustimo popoldanski počitek.

Organski vzroki motenj spanja:









Kolike: So normalen pojav pri dojenčkih, pri katerih otrok joka in ne more zaspati.
Zato priporočamo materam, da dajo dojenčkom stekleničko čaja proti
napenjanju(neoslajeno, niti s sladkorjem,niti z medom), kapljice proti napenjanju.
Svetujemo tudi masažo trebuščka in nošenje otroka na rokah. Kolike je najlažje
prestati, če se partnerja pri skrbi za dojenčka izmenjujeta.
Tiščanje v želodčku: zaradi nepodrtega kupčka. Zato ga dvignemo pokonci iz
posteljice, da podre kupček, ki ga ovira pri spanju.
Rast zob: Malčka boli v čeljustih, postane nervozen in težko zaspi ali pa se večkrat
zbudi sredi noči. Lahko mu damo iz hladilnika ohlajeno igračo za grizenje in mazilo
za dlesni.
Kolcanje: ponudimo mu tekočino.(vodo)
Zamašen nosek: Otrok bo lažje dihal in bolje spal, če bo nosek prehoden in nosna
sluznica navlažena.

Neorganski vzroki motenj spanja:





Malček spi malo: Otroka ne silimo da bi spal več, kot je potrebno.
Strah pred spanjem: otroka je strah, da bi ga mati zapustila, ko bi zaspal. Zato se
boji iti spat in prične jokati.
Nočne more: Hude sanje se pojavljajo okrog 3-4 let, včasih pa tudi že pri 6-8
mesecih. Otroka je treba potolažiti in pomiriti. Bolje ga je čisto prebuditi, čim bolj
nežno, ga objeti in narahlo stresti. Dobro je tudi prižgati glavno luč v sobi. Če pa so

more prepogoste (3-4-krat na teden) moramo iz življenja otroka odstraniti vse
situacije, ki bi lahko povzročile tesnobo in stres(gledanje nasilnih risank, branje
grozljivih pravljic, prepiri med starši).
Ostali dejavniki:


premalo oz. preveč oblečen otrok, lačen otrok, neprimerna temperatura sobe, hrup,
ki izhaja iz okolice ( TV, sostanovalci).

Koliko naj bi otrok spal?
0-3 mesecev: V prvih treh tednih življenja spijo od 20-22ur/dan.(hrana).Že od 3-4
tednov pa zdrav novorojenček spi 16-18 ur/dan. Pri treh mesecih-7-8ur/dan.
0d 3-6 mesecev:Od 4.meseca-9-10ur, podnevi še 3-4ure.Pri 6.mesecih-14-16ur.
Od 6-12 mesecev: 8-10 ur ponoči in 2 uri podnevi.
Od 1-3 let: 8-10 ur (ponoči), dopoldansko oz. popoldansko spanje -20 min. Težave s
spanjem prenehajo okrog 2 let in pol.
Od 3-5 let: Do 3-4 let mnogi otroci počivajo popoldne. Med 3. in 5. letom pa
potrebujejo 10 ur spanja v celotnem dnevu.

