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Jak ukoi ć płacz ące niemowl ę 
 
Płacz jest dla maluszka formą komunikacji - noworodek nie umie jeszcze inaczej się porozumiewać – 
nie zna słów ani znaczenia gestów. Płacząc maluch stara si ę zasygnalizowa ć Ci, że dzieje się z nim 
coś niedobrego: że jest samotny lub głodny, że jest mu zbyt zimno lub gorąco, ma mokrą pieluszkę, 
lub po prostu chce być przytulony.  
Na samym początku możesz nie rozumieć jego „mowy”, ale w krótkim czasie bezbłędnie się jej 
nauczysz. Ważne, żebyś pamiętała, że dziecko nigdy nie płacze bez powodu  i że samo, bez Twojej 
pomocy, nie poradzi sobie z kłopotem i nie odzyska dobrego nastroju. 
Dziecko, które długo płacze, jest w stanie stresu, a jego mózg i układ nerwowy jest wtedy zalewany 
przez kortyzol – hormon stresu . Hormon ten ma bardzo negatywny wpływ na dziecko: nie pozwala 
na prawidłowy rozwój mózgu, a także znacznie obniża odporność maluszka.  
Warto więc szybko i skutecznie reagować na płacz dziecka. 
 
 
Oto najlepsze sposoby: 
 
Twój spokój udziela si ę dziecku . Dzieci rodzą się z umiej ętno ścią syntonii – czyli wyczuwania i 
dostrajania się do nastroju najbliższej osoby. Jeśli mama lub tata chcą uspokoić swoje płaczące 
niemowlę, ale sami są przy tym zdenerwowani i zniecierpliwieni- dziecko zaczyna odczuwać to samo i 
płacze jeszcze bardziej.  
Podchodź do płaczącego maluszka z delikatnością i spokojem, oddychaj powoli, mów do niego czule i 
cicho, kołysz delikatnie. Im spokojniejsza mama – tym bardziej wyciszone i radosne dziecko. 
 
Noszenie na r ękach i kołysanie . Mamy zazwyczaj instynktownie biorą na ręce swoje płaczące 
dzieci. I bardzo dobrze. Dzieci noszone i przytulane są spokojniejsze i zdrowsze. Przez dziewięć 
miesięcy w brzuchu były noszone i kołysane, słyszały bicie serca mamy, czuły jej bliskość. Teraz po 
urodzeniu potrzebują tego samego. Nie obawiaj si ę, że przyzwyczaisz maluszka  do noszenia na 
rękach i nie uspokoi się inaczej. Kiedy tylko poczuje się pewnie i bezpiecznie, sam zacznie się wiercić 
i domagać odłożenia na kocyk, czy na podłogę. Dzieci noszone, przytulane i kołysane zazwyczaj 
szybciej domagają się swobody i samodzielności. 
 
Szum.  Rozwijając się w brzuchu mamy dziecko nie przebywa w całkowitej ciszy, słyszy wiele 
odgłosów i różne szumy. Dlatego też, po urodzeniu, odgłos szumiącej suszarki, pralki, czy odkurzacza 
działa na dzieci kojąco. Można też samemu szumieć dziecku do uszka najlepiej kołysząc je i tuląc w 
ramionach. 
 
Śpiewanie . Mamy na całym świecie śpiewają dzieciom kołysanki. Dziecko uspokaja się dzięki temu, 
bo słyszy znajomy głos mamy, powtarzalna i monotonna kołysanka wprawia je w spokojny nastrój. 
Śpiewanie to też dobry sposób, gdy mama denerwuje się płaczącym dzieckiem- nie da się bowiem 
śpiewać ze zdenerwowaniem. Śpiewająca mama uspokaja się, dzięki temu jest o wiele bardziej 
skuteczna w uspokajaniu maluszka. 
 
Karmienie piersi ą. To bardzo skuteczny sposób na uspokojenie i uśpienie maluszka przez mamę. 
Dziecko dostaje wówczas wszystko, czego najbardziej potrzebuje: bliskość mamy daje mu poczucie 
bezpieczeństwa, przytulanie i kołysanie pozwala się odprężyć, a niewielka ilość mleka którą wypije 
rozdrażniony maluszek, uspokoi go poprzez zawarte w mleku cukry i hormony wydzielające się przy 
ssaniu. Nie ma potrzeby obawiać się, że stanie się to jedynym sposobem na płaczące niemowlę. 
Maluszek doskonale wie, że mama może ukoić go w ten sposób, ale z tatą zadziała coś 
innego. 
 
Ważna wskazówka 



Kiedy niemowlę płacze i nie wiemy, jak je ukoić, czujemy się bezradni. Wydaje się na dodatek, że 
płacz nie ma końca. Warto czasem spojrzeć na zegarek i przekonać się, że nosimy, kołyszemy i 
szumimy od kilku minut, a nie, jak by się zdawało, od godziny. 
Kiedy Twoje zabiegi, by ukoić maluszka, nie przynoszą skutku, a w Tobie narastają negatywne 
emocje – poproś męża, by Cię zmienił. Być może dziecko uspokoi się w jego ramionach. A jeśli jesteś 
w domu sama- odłóż go na chwilę do łóżeczka, wyjdź z pokoju, otwórz szeroko okno i zaczerpnij 
świeżego powietrza, napij się wody i wróć do maleństwa spokojna.  
Mów do siebie i do niego spokojnym głosem: maluszku, słyszę, że płaczesz, chcę Ci pomóc, szukam 
najlepszego rozwiązania, zastanawiam się, czego potrzebujesz… Rozwiązanie z pewnością się 
znajdzie. 


