


Nasze najlepsze wskazówki, żeby 
pożegnać się z pieluchami na zawsze!

Jako rodzice wiemy dokładnie, ile wysiłku wymaga 
nauczenie dziecka korzystania z toalety, zwłaszcza jeśli 
jest uparte, jak w naszym przypadku.

Aby pomóc Ci sprostać temu trudnemu zadaniu, chcemy 
przekazać Ci ten mały, wspaniały fragment naszych 
doświadczeń jako rodziców oraz dwa prezenty, które 
będą bardzo pomocne w procesie odpieluchowania.

Teraz wystarczy uzbroić się w kilka kompletów naszych 
prześcieradeł wodoodpornych, czas, szczyptę humoru 
i duuużo cierpliwości.

Każde dziecko jest inne, u jednego odpieluchowanie 
trwa zaledwie kilka dni, podczas gdy u drugiego ciągnie 
się tygodniami ... To, co działa dla jednego dziecka, 
może być bezużyteczne dla drugiego.

Najważniejsze, aby pamiętać, że nie każde dziecko 
musi mówić 7 językami, ale każde z nich musi nauczyć 
się korzystać z toalety ... Zapewniam Cię, że nie ma 



zdrowego dziecka, które ma 18 lat i nosi pieluchy, 
więc nie martw się, prędzej czy później się nauczy. 
Ważne, aby nie naciskać ani nie karać go, kiedy nie 
udaje mu się osiągnąć celu, wkrótce go osiągnie!

Zapewniam Was, że nie będzie to takie trudne, jak się 
w tej chwili wydaje. Jesteście gotowi?



 Nocnik musi zamieszkać z Wami na kilka 
tygodni przed rozpoczęciem odpieluchowania. 
Najlepszy okres to miesiąc lub dwa, aby mogli się 
dobrze poznać z Twoim dzieckiem, powolutku, bez 
pośpiechu i niepotrzebnego napięcia. Ten punkt 
wydaje się, może nie mieć większego znaczenia, ale 
jest bardzo ważny, aby dziecko nie stawiało oporu ani 
nie buntowało się, kiedy będziesz chciał/a posadzić je 
na nocniku. Dla niego to radykalna zmiana i koniec 
końców pieluchy nosi przez całe swoje życie!



 Pozwól swojemu maluchowi bawić się z nowym 
mieszkańcem. Twoje dziecko musi lepiej poznać 
swojego nowego partnera. Czy jest lepszy i zabawniejszy 
sposób niż trochę wspólnej zabawy? Musi usiąść na 
nim kilka razy, spróbować go po swojemu i zebrać 
siły na czekającą ich nowa, ekscytującą przygodę… 
Obserwuj swojego malucha, a gdy uznasz, że jest już 
gotowy, zaproś go do następnego kroku.



Spersonalizujcie razem nocnik. Twój maluch 
musi wiedzieć, że ten nowy mieszkaniec w waszym 
domu, należy wyłącznie do niego. Aby to osiągnąć, 
pozwól mu spersonalizować swojego nowego przyjaciela 
całkowicie po swojemu. Skorzystajcie z naklejek, które 
dołączyliśmy do zestawu i jeżeli uznasz to za stosowne, 
napiszcie imię dziecka markerem permanentnym. W 
tym zadaniu musisz mu oczywiście pomóc, inaczej 
zostawi ślady zabawy wszędzie, gdzie to tylko możliwe. 



Przyklejcie magiczną naklejkę. Wystarczy 
oderwać tylną część naklejki i umieścić ją na środku 
wyjmowanej wkładki nocnika. Po przyklejeniu 
przygotuj szklankę z ciepłą wodą (około 36-40 stopni) 
i pokaz maluchowi jak powstaje „magia”. Wyjaśnij, że 
stanie się tak za każdym razem, kiedy opróżni się do 
środka. Poproś dziecko, aby wylało zawartość wkładki 
w łazience i spuściło wodę w klozecie. Maluchy 
uwielbiają ten krok! I to jest dla nich wielką zachętą, 
aby dalej to robić. Nadchodzi wielka przygoda! Czy 
jesteście gotowi na ściągnięcie pieluchy?



 Stwórz rutynę. Musisz stworzyć rutynę, która 
będzie powtarzana, dokładnie w ten sam sposób 
każdego dnia. Tylko wtedy Twoje dziecko będzie czuło 
się bezpiecznie i będzie chciało podjąć z Tobą 
współpracę. Zastanawiasz się pewnie jak to ma 
wyglądać? Sadzaj dziecko na nocniku za każdym razem, 
kiedy przypuszczasz, że może chcieć się wypróżnić. 
Może to być 20 lub 30 minut po każdym karmieniu, 
kilkakilkanaście minut po porannej pobudce lub 
drzemce itp., Przykładowy schemat: 7:00 pobudka, 
po 10 min nocnik. 8:00 kaszka, po 20 min nocnik, 
11:00 drugie śniadanie, po 20 min nocnik itd... Rytm 
wypróżniania jest kwestia bardzo indywidualna, 
dlatego tak bardzo ważne jest, abyś obserwował/a 
swoje dziecko, aby harmonogram sadzania na nocnik 
był jak najbardziej dostosowany do jego potrzeb. Tylko 
przestrzegając rutyny, sprawisz, że Twoje dziecko 
poczuje się pewnie i nauczy się, kiedy jest jego kolej 
na „zrobienie magii”. Jeśli nie chce siedzieć na nocniku, 
spróbuj go czymś zająć (czytaj mu książeczki, śpiewajcie 
razem, rysujcie, ważne, aby go czymś zagapić). Jeżeli 
spróbowałaś/es już wszystkiego i nic nie działa, nie 
zmuszaj go do pozostania na nocniku, w końcu jest 
to dla niego totalna nowość i nigdy w życiu tego nie 
robił! Widocznie potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby 



lepiej poznać się z waszym nowym domownikiem. 
Zmuszanie go do siedzenia na nocniku może wywołać 
strach i opóźnić cały proces odpieluchowania. Jeśli 
jednak podejmie wyzwanie i zechce sam spróbować 
magii... zareaguj z całą radością, jaka tylko jesteś w 
stanie! Poproś je, aby zdeponowało resztki w toalecie, 
a następnie nacisnęło spłuczkę.



 Bez obaw zdejmuj pieluchę na dzień. Na razie 
nie zdejmuj maluchowi pieluchy na drzemkę, tylko 
stopniowo wprowadzaj wszystkie zmiany. W ten 
sposób Twoje dziecko będzie miało szanse znacznie 
spokojniej przyzwyczaić się do nadchodzących tak 
ważnych zmian w jego życiu. Polecam Ci mieć więcej 
niż 1 nocnik, aby zawsze mieć go przy pod ręką i móc 
szybko zareagować, gdy zauważysz, że maluch właśnie 
się opróżnia. Byłoby wspaniale, gdyby przez pierwsze 
2-3 dni mógł bawić się w domu bez dolnej części 
garderoby. To jedyny sposób, aby mógł zaobserwować 
i dowiedzieć się, co dzieje się z jego małym ciałkiem, 
i którędy wychodzi, aby opróżnić się później w 
odpowiednim miejscu. Już od pierwszego dnia bez 
pieluchy, gdy zobaczysz, że coś ucieka, wołaj: mama 
/ tata: siku, czy co tam w tej chwili ma do zrobienia 
… W ten prosty sposób pokarzesz mu, aby Cię 
wołać w chwili, kiedy potrzebuje skorzystać z toalety. 
Zapewniam Cię, że pewnego dnia Cię zaskoczy!

Tak, będzie bardzo mokro… Nie, nie wszystko, co 
zrobi, trafi bezpośrednio do nocnika; w rzeczywistości 
będziesz mieć bardzo dużo szczęścia, jeśli uda ci się 
coś złapać! Powodzenia!





 Zdejmij pieluchę na drzemkę. Po 4-5 dniach bez 
pieluchy w ciągu dnia, możesz przejść do następnego 
kroku i pozwolić dziecku na drzemkę bez niej. Po kilku 
dniach przyzwyczai się do snu bez pieluchy. Na tym 
etapie nadszedł czas, aby dobrze zabezpieczyć materac 
w jego łóżeczku i użyć wodoodpornych prześcieradeł. 
Nasze są 2 w 1. Zaprojektowaliśmy je tak, aby ułatwić 
Ci życie. Braliśmy pod uwagę każdy szczegół, zarówno 
wygodę i bezpieczeństwo maluchów, jak i komfort ich 
rodziców, którzy muszą nieustannie prać i zmieniać 
owe prześcieradła.



 Najpierw siku, potem kupka. Nawet jeśli wydaje Ci się, 
że twoje dziecko nigdy tego nie osiągnie, to tak się nie stanie. 
Najpierw będzie siku, choć „większe potrzeby” przyjdą nieco 
później. Nie martw się, jeżeli na początku będzie oddawać 
tylko mocz tam, gdzie trzeba, a kupkę gdzie popadnie. Jest 
to całkowicie normalne i zdecydowana większość rodziców 
przez to przechodzi. Dla dziecka to dwie zupełnie różne rzeczy 
i do oddawania kału do nocnika musi się odważyć, dla niego 
to WIELKA RZECZ. Z tego powodu na tym etapie trzymaj 
pieluchę na noc, dopóki dziecko nie zacznie swobodnie robić 
obu rzeczy na nocniku. Zobaczysz, jak Twoje dziecko zacznie 
Cię wołać do zrobienia jednej lub drugiej rzeczy.



 Zdejmij pieluchę na noc. Jak już wspominaliśmy, 
nie przechodź do tego etapu, dopóki maluch nie będzie 
załatwiać wszystkich swoich potrzeb w ciągu dnia 
w nocniku. Nie polecam zdejmowania pieluchy na 
noc, jeśli dziecko nie nauczyło się używać nocnika w 
ciągu dnia. Zdjęcie pieluchy na dzień i na noc w tym 
samym czasie może być dla niego bardzo stresujące i 
bardzo opóźniać proces odpieluchowania oraz odbić 
się emocjonalnie na jego psychice. Istnieją jednak 2 
„szkoły” odpieluchowania nocnego.



Pierwsza. Poczekaj, aż dziecko samo przestanie 
moczyć pieluchę w nocy, a gdy obudzi się z suchą 
pieluchą przez mniej więcej tydzień z rzędu, 
zdejmij ją na zawsze. Osobiście nie polecam, bo 
w tym stanie mogą doczekać do 5-7 lat. Niestety 
znam takie dzieci, a im starsze dziecko, tym 
trudniej jest je przekonać, aby nie sikało w nocy.

Druga. Nie ukrywam, że jest dużo trudniejsza 
dla rodziców i wymaga ogromnego poświęcenia 
z ich strony, ale jest bardzo skuteczna. Przez 
pierwszych kilka nocy będziesz musiał/a wstawać 
co 3 godziny (mniej więcej), aby posadzić dziecko 
na nocniku. Tak, możesz to zrobić, podczas kiedy 
śpi i bez wybudzania go, jeśli zrobisz to delikatnie. 
Polecam szeptać do ucha odgłosy siku, żeby 
podświadomie wiedziało, co ma robić. Pamiętaj, 
aby nie zmuszać go, jeśli odmówi siedzenia na 
nocniku. Jeśli już zmoczyło prześcieradło, zmień 
je i ponownie połóż dziecko do snu.

Jeśli wybierzesz drugą szkołę, nocnik będzie musiał 
zamieszkać w pokoju Twojego dziecka na każdą noc, aby 
mogło z niego skorzystać zawsze, kiedy tego potrzebuje. 
Będziesz musiał/a dobrze zabezpieczyć materac, aby 
pozostał w możliwie jak najlepszym stanie. Zdradzę 



Ci moją sztuczkę: połóż 4 wodoodporne prześcieradła, 
jedno na drugim. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pracę 
podczas zmieniania ich w nocy.

Tak, będzie bardzo wilgotno… ale to naturalny 
proces, przez który wcześniej czy później muszą 
przejść wszyscy rodzice. Z tego powodu stworzyliśmy 
własne wodoodporne prześcieradła 2w1. I wiemy, że 
je pokochasz, bo zewnętrzna warstwa jest cudownie 
miękka, wykonana z bawełnianego dżerseju, a 
od wewnątrz podszyta wodoodporną warstwą z 
poliuretanu. Dzięki temu nie będziesz musiał/a zakładać 
warstwy ochraniacza, prześcieradła, ochraniacza, 
prześcieradła itd.



Kiedy Twoje dziecko już opanuje nocnik, zaproś 
je do korzystania z nakładki na toaletę. Achhh twój 
maluch każdego dnia staje się coraz samodzielniejszy, 
nawet już sam korzysta z nocnika, to czas, aby pójść 
o krok dalej. Twoje dziecko pokocha ten krok, bo 
zobaczy, że jest „duży” i potrafi robić rzeczy tak jak 
jego rodzice! Jeśli nie kupiłeś naszego kompletnego 
ZESTAWU, w naszych sklepach znajdziesz nakładkę 
na sedes z uchwytami i składany stołek zaprojektowany 
specjalnie dla najmłodszych. Dzięki nim Twoje 
dziecko będzie czuło się komfortowo, wspinając się 
do toalety i siedząc na wielkim tronie! Przekonasz 
się, że wszystkie nasze produkty doskonale się łączą, 
dzięki czemu są nie tylko funkcjonalne, ale również 
dekoracyjne. Dzieciaki uwielbiają nasz zestaw i 
używają go z ogromną frajdą!

Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, 
aby ułatwić Wam ta niesamowitą 
podróż dzięki naszym produktom 
i poradom. Uzbrójcie się tylko 
trochę cierpliwości, to tylko kilka 
tygodni bardzo ciężkiej pracy, 
ale potem spokój na resztę życia.

Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, 
aby ułatwić Wam ta niesamowitą 
podróż dzięki naszym produktom 
i poradom. Uzbrójcie się tylko 



Bisoo Od Rodziców dla Rodziców!


