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PAI MEETOD (PAIKNE ASTMELINE ISESEISVUMINE)

ASTMELINE EEMALDUMINE

INTERVALLILINE RAHUSTAMINE ehk RAHUSTAMISLAINE

KUIDAS UNEKOOLI LÄBI VIIA?

UNEKOOLI ESIMESED 3-4 PÄEVA

UNEKOOLI JÄRGNEVAD PÄEVAD (4.+päev)

LÜHIKESTE UINAKUTE PROBLEEM

LIIGVARANE ÄRKAMINE
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ABISTAVAD TEHNIKAD

PROBLEEMID & LAHENDUSED

MINU LAPSE UNEPLAAN

MIKS ON UNI NII OLULINE?

★ Uni tugevdab immuunsüsteemi ja alandab stressi

★ Ja vastupidi - pidev unevaegus suurendab kehas stresshormoonide tootmist

★ Parandab õppimis- ja keskendumisvõimet (seda nii lühi- kui pikaajaliselt)

★ Imikuea unevaegus on seotud keskmiselt madalama intelligentsusega

võrreldes eakaaslastega 5-aastaselt mõõdetuna

★ Hea uni aitab ennetada ülekaalulisust, hüperaktiivsust ja käitumishäireid

★ Lapsed, kes magavad hästi, suudavad oma emotsioone paremini reguleerida

(seda nii praegu kui tulevikus)
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Piisav uni loob eeldused Sinu laps normaalseks arenguks ja aitab kaasa paljude

tervisepobleemide ennetamisele. Puhanud laps nutab vähem ja suudab ennast

paremini reguleerida.

Lapse hea uni tagab hea une ka lapsevanematele

★ Unepuudus viib stressi ja konfliktideni suhtes

★ Mõõdukal unevaegusel on sama mõju kognitiivsetele funktsioonidele nagu

alkoholijoobel

★ Suurendab sünnitusjärgse depressiooni riski. Lapse parem uni seevastu

parandab ema emotsionaalset seisundit.

★ Mõjub halvasti lapsevanemate tervisele

★ Võib röövida rõõmu oma lapsega koos olemisest ning soovi peret kasvatada

Lapse uinumisraskused ja pidevad ärkamised tekitavad lapsevanemas, enamasti

emas, tihtipeale palju stressi ja ärevust. Pidevas unepuuduses emal on suurem

tõenäosus sünnitusjärgse depressiooni tekkeks. Lisaks kannatab vanemate

omavaheline suhe, sest kogu energia (nii vähe, kui seda alles on) kulub lapsega

tegelemise peale.

RAHULIKU UNE RAAMISTIK

Uni on tervik, mida mõjutavad mitmed erinevad aspektid. Kui soovime oma lapse

und parandada, peame vaatame KÕIKI une aspekte, et kokku panna terviklik

uneplaan. Isegi ühe pusletüki puudumine võib rikkuda kogu plaani. Lapsel võib olla

ideaalne unekeskkond, aga kui tema unetsüklite vahetusi segavad

uneassotsiatsioonid, ei parane tema uni enne, kui nendega on samuti tegeletud.

Samas, kui tegeleme vaid nende uneassotsiatsioonidega, aga ei optimeeri sealjuures

© OÜ Parentree



unekeskkonda, saame samuti pooliku lahenduse, kus unekool kulgeb keeruliselt ja

tulemused ei tule sellised, nagu loodetud.

Seega, vaadeldes und läbi meie Rahuliku Une Raamistiku, saame olla kindlad, et

oleme arvesse võtnud kõiki une aspekte ja nii on ka tulemused kiiremad ja

paremad.

UNE BIOLOOGIA

Esmalt vaatame lühidalt üle une bioloogia, selleks, et mõistaksid edaspidi paremini,

MIKS me teatud muudatusi soovitame teha.

UNETUNG

Und reguleerib ühelt poolt homöostaatiline protsess ja teiselt poolt tsirkadiaanrütm.

Aja kulgedes tekib kehas unetung/surve, mis viib vajaduseni magada.
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Olenevalt lapse vanusest, kulub erinev aeg, enne kui unetung on piisavalt suur, et

laps uinuks. Seepärast tasub alati silmas pidada lapse eakohaseid ärkvelolekuaegu!

Samas ei piisa vaid unetungist, et uinuda. Vaja on ka teisi regulatoorseid

mehhanisme ning uinumiseks optimaalseid tingimusi. Järgnevalt vaatlemegi neid

lähemalt.

TSIRKADIAANRÜTM JA VALGUSE MÕJU UNELE

Tsirkadiaan- ehk ööpäevarütmi reguleerib nii valgus, sotsiaalne interaktsioon,

söötmine ja muud välised tegurid, mida nimetatakse “Zeitgeberiteks”. Kõige suurem

faktor inimese une reguleerimisel on kokkupuude valguse ja pimedusega.

Valgus stimuleerib närviteed silmadest vaheaju alumises osas asuvasse

hüpotalamusse. Seal saadab suprakiasmaatiline tuum (ingl. suprachiasmatic nucleus

ehk SCN) välja signaali teistele ajuosadele, mis kontrollivad hormoone,

kehatemperatuuri ja teisi funktsioone, mis tekitavad meis kas väsimus- või

erksustunnet.

SCN toimib nagu kell - see algatab reguleeritud tegevuste mustri, mis mõjutavad

kogu keha. Puutudes hommikul kokku esimese valgusega hakkab SCN “kell”

mõjutama funktsioone nagu kehatemperatuuri tõstmine ning stimuleerivate

hormoonide, nagu kortisool, vereringesse paiskamine. SCN lükkab samuti tundide

viisi edasi teiste hormoonide ringlust, mis soodustavad unisust (nagu melatoniin),

kuni saabub pimedus.

© OÜ Parentree



Seetõttu kutsutakse melatoniini mõnikord ka “Dracula hormooniks” - see avaldub

ainult pimedas. Isegi kui käbinääre on aja kulgemise tõttu “sisse lülitatud” ei teki

melatoniini, kui inimene ei viibi hämaras keskkonnas.

Beebid hakkavad ise melatoniini tootma umbes 8-12 nädala vanuselt. Melatoniin

reguleerib beebi bioloogilist kella ning ajapikku aitab tal kujundada sobilikku

päevarütmi. Sealjuures aitab teda valguse/pimeduse vaheldumine, toit ja sotsiaalne

keskkond. Päevavalgusele lisaks võib ka kunstvalgus olla piisavalt ere, et pärssida

melatoniini tootmist.

Iseäranis pärsib melatoniini tootmist sinine valgus, mistõttu soovitame alla

2-aastaste laste puhul ekraane vältida. See puudutab ka passiivset teleka

vaatamist. Uuringud on näidanud, et sinine valgus võib melatoniini tootmist häirida

isegi 3-4 tundi. Seepärast soovitame vältida ekraanide sisse lülitamist lapse

juuresolekul, seda eriti pärastlõunasel ajal.

Päevavalguses (eriti õues) viibimine soodustab serotoniini tekkimist ajus (tegemist

on neurotransmitteriga, mis reguleerib meelelolu), mis pimeduse saabudes
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muudetakse melatoniiniks. Seega aitab igapäevane lapsega õues viibimine (eriti

pärastlõunal) soodustada paremat und.

UNETSÜKKEL

Nii pea, kui beebi hakkab ise melatoniini tootma, kujuneb välja ka 30-45-minuti

pikkune päevaune unetsükkel.

Seepärast muutuvad lühikesed uinakud sageli just 2-3.kuuste puhul probleemiks,

isegi kui varasemalt magas beebi suurema vaevata pikku uinakuid.

BIOLOOGILISED UNEAKNAD

12.-16.elunädala vahel kujunes välja sinu lapse tsirkadiaanrütm. See kell koostöös

homöostaatiliste protsessidega aitab meil ka kindlaks teha, millal on kõige parem

aeg uinakuteks päeva jooksul. Optimaalseid uinaku aegu nimetataksegi

bioloogilisteks uneakendeks.
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Nendel aegadel langeb lapse kehatemperatuur, stresshormoonide (kortisool) tase

langeb, mis lihtsustab pikemate uinakute tegemist. Uinakud, mis algavad

bioloogilistes uneakendes, on ka kosutavamad ning nendel aegadel on kõige lihtsam

õpetada lapsele iseseisvat uinumist.

Arvestades kella 7 äratusega, on bioloogilised uneaknad vahemikus 9:00-10:00,

12:00-14:00 ja 18:00-19:00. Kuid pea meeles, et vastavalt Sinu lapse

tsirkadiaanrütmile, võivad need ajad olla erinevad!

Nagu näed, ei ole kolmanda päevaune jaoks bioloogilist uneakent, mistõttu ongi see

kõige keerulisem uinak, mida saavutada. Sellegipoolest on oluline, et 3.uinakust ei

loobutaks enne, kui laps selleks tegelikult valmis on.

ÜLEVÄSIMUS

Üleväsimus põhjustab stressihormoonide (adrenaliin ja kortisool) ületootmist. See

muudab uinumise ja pikalt järjest magamise keeruliseks. Sellele lisaks on üleväsinud

lapsed veelgi tundlikumad ja nutused ning neil on raskem uute ülesannetega toime

tulla (näiteks uute uneharjumuste õppimine).

Üleväsimuse kõige tavalisemad tunnused on:

★ Sagedased öised ärkamised (tihti kaasneb sellega nutmine või unepaanika
ärkamisel),

★ Varased hommikused ärkamised,

★ Lühikesed uinakud,

★ Probleemid uneajal rahunemise ja uinumisega,

★ Hüperaktiivne käitumine, eriti just enne magamaminekut,
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★ Selgete väsimusmärkide puudumine või väsimuse märgid ebaloogilistel
aegadel,

★ Päevane tusatuju.

VÄSIMUSEMÄRGID

★ Alusta magama sättimist varaste unemärkide ajal

★ Mõni lapse näitab väsimuse märke selgemalt kui teine - õpi tundma oma

lapse väsimuse märke!

★ Abiks on eakohase ärkveloleku aja jälgimine

UNEPAANIKA

Unepaanikahood algavad sageli läbilõikava karjatusega, millega kaasneb tugev

hingeldamine, südamepekslemine, higistamine ja muud hirmule iseloomulikud

tunnused. Laps võib peksta käte ja jalgadega ning reageerida puudutusele veelgi

suurema ärritusega.
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Unepaanikas lapsel võivad olla silmad lahti, kuid ta vaatab Sinust läbi tühjusesse.

Unepaanikahoo ajal laps tavaliselt ei ärka ega reageeri kõnele ning lapse

äratamise katsed enamasti ebaõnnestuvad (kui äratamine õnnestub, on laps

segaduses). Esinevad enamasti esimeses öö pooles, sageli 1-2h pärast uinumist.

Hoog möödub iseenesest mõne minutiga (kuid võib kesta isegi kuni 30 minutit).

Unepaanika algab mõnikord juba 1,5-aastaselt (mõnel juhul ka veidi varem) ning

võib kesta kuid, isegi aastaid. Häire esineb peamiselt 3-7-aastaste seas umbes

3% lastest, kuid võib alata ja lõppeda varem.

Mida teha?

★ Jää rahulikuks, kuna paanika möödub peagi

★ Jälgi, et laps endale viga ei teeks, kuid ära püüa teda äratada.

★ Väldi üleväsimuse tekkimist ja pane palju rõhku päevaelamuste
maandamisele õhtuti

★ Kujunda lapsele kindel ja eakohane päevakava ning pea sellest kinni

★ Juhul kui unepaanika esineb regulaarselt, püüa laps äratada 10-15 minutit
enne paanikahoo tavapärast tekkeaega.

UNE ARENG JA 4-KUU UNEREGRESSIOON

3-5 kuuselt läbivad lapsed kurikuulsa 4-kuu uneregressiooni - arenguhüppe, mil

lapse unetsüklid muutuvad täiskasvanuga sarnasteks. Varasema 2 unefaasi asemel

(aktiivne ehk REM-laadne uni ja vaikne ehk mitte-REM-laadne uni) eristuvad

mitte-REM unes erinevad unefaasid, mis tähendab seda, et laps liigub öö jooksul

sagedamini läbi kergest/pinnapealsest unefaasist.
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Seega ei ole see “regressioon” mitte tagasiminek, vaid bioloogiline arenguaste, mille

jooksul beebi unetsüklid muutuvad rohkem “täiskasvanulikuks”. Erinevalt teistest

uneregressioonidest (9-, 12-, 18- ja 24-kuuselt), mis kestavad vaid mõne nädala,

jätab “4 kuu uneregressioon” püsiva jälje ja muutuse lapse unele.

Siin muutuvad oluliseks uneassotsiatsioonid ehk see, KUIDAS laps magama jääb.

Laps, kes seni ei ole õppinud ise uinuma ning teeb seda kas uinakuteks VÕI

ööuneks abiga, hakkab pärast 4-kuu uneregressiooni väga tõenäoliselt

ärkama öösel palju sagedamini (tavaliselt iga 2-4h takka, üleväsinud lapsed

veelgi sagedamini) ning tegema lühikesi uinakuid.

UNI & ARENG

UNEREGRESSIOONID

Kõik suuremad motoorsed ja kognitiivsed arengud võivad tekitada unes

regressiooni.

Uneregressioone ei ole akadeemiliselt uuritud, mistõttu on need isegi

unenõustajate keskis kuumalt debateeritud. Meie oma praktikas aga näeme, et kuigi

allpool kirjeldatud arengulised uneregressioonid ei avaldu igal lapsel, esinevad need

piisavalt sageli, et nende olemasolu tõestada. Seega, ühelt poolt ei tasu karta nende

regressioonide esinemist - see ei ole areng, mille iga laps läbi teeb - teisalt tasub

nendeks valmis olla.
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4 KUU UNEREGRESSIOON

Nagu varem juba mainitud, on 4-kuu uneregressiooni näol tegemist arenguhüppe,

mitte regressiooniga, mil lapse uni muutub täiskasvanu omaga sarnasemaks.

Enamasti leiab aset 3,5-6 kuu vahel, kõige sagedamini just 3,5-4-kuuselt.

Tüüpilised märgid:

★ Lühikesed uinakud päeval (võib-olla isegi lühemad kui enne),

★ Sagedased öised ärkamised iga 1-3 tunni takka (sageli pärast kella 23)

Sulle võib tunduda, et laps on ühtäkki öösiti pidevalt näljane ja kahtlustada

kasvuspurti. Või mõelda, et tegemist on lihtsalt ühe mööduva regressiooniga. Seda

võib tõlgendada ka kui märki, et Su beebi vajab rohkem uneabi ja osalt on see ka

tõsi. Kuna ta läbib kerge une faasi sagedamini läbi öö ja ei pruugi veel osata ise

järgmisesse unetüklisse üle minna, võibki ta küsida Sinu abi nüüd oluliselt

sagedamini.

Küll aga on siinkohal enamasti tegemist tingitud vajadusega, mitte arengulise

vajadusega abi järele. See tähendab, et laps vajab abi seetõttu, et vastsündinueas

päriselt vajaminevast abist on nüüdseks saanud harjumus.

MIDA TEHA?

★ Veendu, et lapsel on eakohane päevarütm

★ Võõruta mitteabistavad uneassotsiatsioonid kasutades leebet

rahustamismeetodit.

★ Tegele pikemate uinakute harjutamisega

Kõigest sellest on juttu järgmiste teemade juures.
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9 KUU UNEREGRESSIOON

Võib aset leida  millalgi 8-10 kuu vanuselt. Nagu enamus uneregressioone, kestab ka

9-kuu uneregressioon enamasti 3-4 nädalat. Selles vanuses toimub väga palju nii

motoorset kui kognitiivset arengut! (püsti tõusmine, toeta seismine, keel,

emotsioonid jne). Sageli langeb see regressioon samale ajale  eraldatuse ärevuse

tõusu ja hammaste tulekuga.

Tüüpilised märgid:

★ Keeruline uinuda ning unes püsida,

★ Lühikesed uinakud või protest uinaku vastu,

★ Sagedasem öine ärkamine,

★ Varahommikused ärkamised (sekundaarne)

MIDA TEHA?

HOIA HÄID UNEHARJUMUSI kui laps on varasemalt iseseisvalt uinunud, vajadusel

paku rohkem tuge või astu samm tagasi. Kui palju Sa järele andma pead, sõltub Sinu

lapsest, seega, selle asemel, et minna kohe tagasi kussutamise või rinnal uinutamise

juurde, vaata, kas piisav oleks tihedamalt lapse juures käimisest, lihtsalt juures

istumisest või muust lisatoest. Paku rohkelt emotsionaalset ja füüsilist kontakti

ärkveloleku ajal, et leevendada eraldatuse ärevusest tingitud protesti uinumise ajal.

Kui uinakud on lühikesed, hajuta ärkvelolekuaeg päeva peale ära pikendades

esimest ja teist ärkvelolekuaega, muidu jääb enne ööund liiga pikk ärkvelolekuaeg,

mis viib üsna kindlalt üleväsimuse ja uneprobleemideni. Hoia päev max 12h pikk!

Anna lapsele võimalus pärast ühte unetsüklit uuesti uinuda - see tähendab, et kui

laps ärkab pärast liiga lühikest uinakut või keset ööd, ära kiirusta kohe tema juurde,

vaid anna talle 4-5 minutit aega uuesti uinumist proovida, enne kui vajadusel sekkud

või lapse uinakust üles võtad.
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12 KUU UNEREGRESSIOON

Tavapäraselt algab see regressioon 12-14 kuu vahel, kui mõnikord näeb märke juba

11-kuuselt. Kestab tavaliselt 3-4 nädalat. Paljud unenõustajad seostavad seda

regressiooni millestki ilma jäämise hirmuga, sest laps mõistab selles vanuses

paremini, et elu läheb edasi ka sel ajal, kui tema magab. Lisaks sellele on paljude

laste maailm seoses suurema mobiilsusega arvardunud ja nad justkui ei raatsi aega

magamisele kulutada.

Selles vanuses toimub suur emotsionaalne areng ning laps hakkab julgemalt

katsetama Sinu reaktsioonidega ning end ümbritseva keskkonnaga (nt viskab asju

maha, et näha, mis siis edasi juhtub).

Tüüpilised märgid:

★ Protest uinakute vastu  (teine uinak on üldiselt keerulisem),

★ Suurenenud eraldatuse ärevus ja jonnihood

★ Öiste või varahommikuste ärkamiste sagenemine, tingitud üleväsimusest

MIDA TEHA?

Ära loobu esimese abinõuna hommikusest uinakust, vaid vajadusel lühenda uinakut

max 30 minutini. Selles vanuses ei toimi enamasti enam hommikune pikem uinak,

mis mõnel juhul võib olla lõunauinaku protesti peamine põhjus.

Suur enamus lastest ei ole selles vanuses valmis üheks uinakuks ning liiga varane

üleminek toob kaasa üleväsimuse ja sellega seotud uneprobleemid.

Võib olla vajalik teha mõned päevad uinakud kärus või kõhukotis. See aitab

uinakuprotestist üle minna ning sageli õnnestuvad 3-4 päeva pärast uuesti ka

tubased uinakud. Oluline on anda lapsele märku, et uinak ei ole valikuline! Pea

meeles, et Sa ei saa sundida last magama jääda, aga Sa saad pakkuda talle

võimaluse magada sel ajal, kui ta on väsinud ja seda uinakut vajab.
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18 & 24 KUU UNEREGRESSIOON

Need kaks regressiooni on väga sarnased. Lapse iseseisvus kasvab ning ta katsetab

piiridega. Laps proovib suhelda, kuid ei oska veel hästi oma emotsioone väljendada,

mis võib tekitada frustratsiooni ja emotsioonipuhanguid.

Laps hakkab paremini mõistma iseenda mõju ümbritsevale keskkonnale ja

inimestele (kui mina teen…, siis emme teeb….) ning sellega hoogsalt

eksperimenteerima.

Tüüpilised märgid:

★ Jonnihood ja emotsioonipuhangud uinakute ja ööune eel.

★ Võimuvõitlus ja  “veel üks kord…” (juua, pissile, kalli, pai, musi, raamat jne jne)

★ Voodist välja tulemine, kui laps magab avatud voodis

★ Enda ärkvel hoidmine, eriti siis, kui vanem viibib uinumise juures.

MIDA TEHA?

Jää rahulikuks ja hoolivaks ning ära tee suuri muutusi unerituaalis. Samas proovi

märgata, mida Su laps võiks oma käitumise läbi soovida (nt rohkem kaisutusaega

enne magama minekut).

Võimalusel ära mine veel üle suure lapse voodile! Üleminek regressiooni ajal tekitab

enamasti rohkem probleeme, kui see lahendab.

Kasuta sobivaid valikuid, et anda lapsele kontrollitunnet ja parandada koostööd. Kui

laps tunneb, et tal on kontrolli protessi üle, on ta suurema tõenäosusega valmis

Sinuga koostööd tegema. Sinu kontrollid valikuid, mida pakud, aga lapsele jääb

otsustusõigus nende valikute sees (nt kas see või too pidžaam, see või too raamat,

kambapesu enne või pärast riietumist, voodisse minek helikopteri või jänkuna jne).

Võid meisterdada koos lapsega unerituaali postri, kuhu joonistate/kleebite kõik

tegevused, mida enne magamaminekut teete ja mis järjekorras. Jälle hea võimalus
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suurendada lapse kontrollitunnet. Kui laps on reeglite loomisesse kaasatud, on ta ka

palju altim neid järgima.

Tangi hellust päeva jooksul ja enne uinakut/ööund. Kuigi Su väikelapsel võib pidevalt

olla väga kiire (palju näha ja teha), siis leia päeva jooksul need hetked, mil pakkuda

emotsionaalset ja füüsilist lähedust, et laps ei peaks kõike hellust, mida ta vajab,

nõutama uneajal.

Harjuta last järk-järgult ilma Sinu juuresolekuta uinuma. Peamiseks probleemiks

selle regressiooni juures on väga pikk uinumisaeg, mida sageli hoiab alal vanema

viibimine uinumise juures. Lapse on oluliselt suurem motivatsioon ennast üleval

hoida, kui tal on võimalus sel ajal Sinuga “kvaliteetaega” veeta, kui siis, kui ta on üksi

pimedas toas. Tuleta endale aga meelde, et Sa ei saa sundida teda magama jääma!

Sinu ülesanne on luua uneks vajalikud tingimused ja panna ta õigel ajal voodisse. Jää

sellele kindlaks ja uinumine paraneb peagi.

MOTOORSE ARENGU HÜPPED

Suuremate motoorsete verstapostideni jõudmine avaldab sageli unele negatiivset

mõju.

★ Roomamine

★ Kõhuli magamine (enamasti 5-7-kuuselt)

★ Käputamine

★ Püsti tõusmine

★ Kõndimine

Märgid, et Su laps on uue oskuse omandamise lävel (keeramine, käputamine, püsti

tõusmine, kõndimine jne):

★ Raskused uinumisel
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★ Varajane ja nutune ärkamine uinakutest

★ Pikad öised ärkvelolekud, sageli kella 1-3 vahel

★ Oskuste või nende eellasoskuste harjutamine voodis

NB! Need märgid võivad ilmneda juba mitu päeva enne oskuse enda väljendumist (nt

juba nädal enne eesimest sammude astumist).

MIDA TEHA?

Anna lapsele võimalikult palju võimalusi päevasel ajal oma uusi oskusi harjutada.

Probleemide “lahendamine” , näiteks lapse seisvast asendist uuesti pikali panemine,

lõputu pööramine, tema lamamas hoidmine, magama kussutamine või imetamine,

pole tegelikult lahendus. Ühelt poolt lükkab see edasi uue oskuse täielikkku

omandamist või sellega harjumist uinumise/une ajal. Teisalt võib see viia

uneassotsiatsiooni välja kujunemiseni, mis omakorda pikendab uneprobleemide

kestvust või tekitab veelgi suurema regressiooni.

Püüa hoida juba toiminud uneharjumusi nii palju, kui see on võimalik. Paku lapsele

vajadusel tuge (nt kiire kalli ja musi keset ööd), kuid ära liigselt sekku.

ERALDATUSE ÄREVUS

Eraldatuse ärevus on lapse hirm/ärevus peamisest hooldajast (enamasti ema) lahus

olemise ees. Esimesed märgib ilmnevad enamasti 7-9-kuuselt. 12-kuu paikub tuleb

teine suurem eraldatuse ärevuse laine, mis jõuab haripunkti enamasti

14-18-kuuselt.

Märgid kõrgenenud eraldatuse ärevusest:

★ Laps on klammerduv, viril ning hoiab ema lähedusse

★ Ema (vaateväljast) lahkumisele reageerib laps nutuga
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★ Laps keeldub teisest vanemast/hooldajast, kui ema on läheduses

★ Teatud toiminguid (nt uinumine, söömine) on nõus vaid emaga tegema

★ “Kontrollib” ema kohalolu ka öösiti (nt sagenevad või tekivad öised

ärkamised, kuid laps rahuneb koheselt, kui ema tema juurde läheb)

NB! Ülal pean peamise hooldaja all silmas ema. Kui peamine hooldaja on keegi teine,

asenda sõna “ema” tema tiitliga.

MIDA TEHA?

Kuidas lahkuda:

★ Kujunda hüvastijätu rituaal (nt musi-kalli, ütled kuhu lähed ja millal tagasi

tuled, ukselt lehvitamine) ja lahku enesekindlalt, ilma suurema kärata.

★ Lapse lohutamine jäta temaga jääva hooldaja ülesandeks. Ise lohutama

jäädes, pikendad lahkuminekut ja tõenäoliselt hakkab laps uuesti

samamoodi nutma, kui Sa ükskord ikkagi lahkud.

★ Kui võimalik, ära lahku lapse uinaku/ööune ajal. See tekitab

usaldamatust ja võib viia uinumisprotestini ning sagedaste öiste ärkamisteni,

sest laps kardab, et Sa võid tema une ajal kaduda.

★ Laps peab nägema, et Sa lähed ära. Igasugused vanakooli taktikat lapse

tähelepanu eemale juhtida, et ema saaks salaja jalga lasta, viivad samamoodi

usaldamatuseni. Laps ei julgegi ema silmapiirilt ära lasta, sest kardab, et

sellisel juhul võib ema jälle kuhugi kaduda.

★ Ole alati lapsega aus. Ütle kuhu lähed, kui kauaks ja millal tagasi tuled.

Loomulikult ei mõista beebid veel kõnet nii hästi, kuid Sinu väikelaps saab

aina paremini sõnadest aru. Kasuta termineid, mida ta mõistab. 5 minutit või

2 tundi on isegi väikelapse jaoks hoomamatud kategooriad. Külla aga

mõistab ta seda, kui ütled, et oled tagasi tema uneajaks, siis, kui ta lõpetab
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vanaemaga pannkookide küpsetamise või et ta näeb Sind niipea, kui ta

uinakust ärkab.

★ Valmista väikelaps oma lahkumiseks ette. Räägi lapsele juba varakult oma

peatsest lahkumisest. Meile kellelegi ei meeldi halvad üllatused! Isegi, kui see

muudab Su lapse tuju ja ta on enne Su lahkumist kauem klammerduv, annab

see talle aega selle mõttega harjuda, et Sa varsti lahkud.

Ole päevasel ajal lapsega piisavalt palju emotsionaalses ja füüsilises kontaktis.

Venamluseksperdid soovitavad pakkuda 2x10min 1:1 aega. Tähtis on nii

emotsionaalne kohalolek kui füüsiline lähedus, lihtsalt ühes ruumis viibimine ei aita

Su lapse hellusekarikat täita. Nt: jalutuskäik kõhukotis, müramine, kõditamine,

kaisutamine, süles raamatute vaatamine. Soovitan kindlasti lisada vähemalt ühe

sellise tegevuse ka unerituaali hulka.

NB! Eraldatuse ärevuse kasv unekooli esimestel päevadel on normaalne. Suured

muutused tekitavad suuremat vajadust ka turva- ja kindlustunde järele, seega paku sel

ajal lapsele ärkvelolekuajal eriti palju lähedust ja tähelepanu.

Harjuta lahusolekut:

★ Mängige peitust - see on hea mänguline viis lühikese lahusoleku

harjutamiseks.

★ Anna teisele vanemale/hooldajale võimalus lapsega kvaliteetaega veeta.

Esmalt võib seda teha sel ajal, kui ise kodus oled. Hiljem nii, et lähed

lühikeseks ajaks kodust ära.

★ Harjuta lühikesi lahusolekuid. Enamasti on esmalt lihtsam nii, et laps läheb

koos talle tuttava teise hooldajaga õue. Seejärel niipidi, et Sina lähed ära.
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Kui laps eelistab une ajal selgelt ühte vanemat:

★ Kaasa teine vanem unerituaalidesse esmalt neid koos läbi tehes, siis eraldi

ehk et unerituaalid teeb teine vanem, magama paned Sina.

★ Teine vanem võtab enda peale käru-uinaku. Enamasti ei ole lastel suurt

vahet, kes nende käru lükkab.

★ Magama panemisel on enamasti lihtsam alustada uinakutest ja alles seejärel

proovida panna magama ööunne või sekkuda öösiti.

MUUD TEGURID, MIS VÕIVAD UND MÕJUTADA

HAMBUMINE

Hammaste tulek võib samuti mõjutada lapse und, kuid kogemused on näidanud, et

lapsevanemad “diagnoosivad” hammaste tulekuks ka uneassotsiatsioonide,

uneregressioonide jm teguritega seotud uneprobleeme.

Magades vererõhk langeb, mis võib leevendada pakitsust igemetes, mistõttu paljud

lapsed, kes varasemalt magasid hästi, hambuvad ilma suurema kärata.

Enamus juhtudel ei tohiks hambumisest tingitud valu kesta rohkem kui nädal

(lõikumisfaas kestab keskmiselt ~3-5 päeva). Hambumise valulikkus on üsna

individuaalne ning sõltub ka sellest, kui mitu hammast korraga lõikuvad ning milliste

hammastega on tegu (eesmised hambad lõikuvad enamasti kergemini kui

tagumised ning üks korraga kergemalt kui mitu).

Kuidas last toetada:

★ Konsulteeri perearstiga valuvaigisti manustamise osas
★ Paku jahedaid/külmi sööke ja jooke
★ Paku rohkem/tihemini piima
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★ Paku närimiseks niisket lappi, väikelapsele külmutatud smuutipulka,
külmkapist võetud puuvilja

SEEDEPROBLEEMID

Seedeprobleemid võivad samuti oluliselt und mõjutada. Enamasti on sellisel juhul

probleemid alguse saanud juba vastsündinu eas, kuid võivad uuesti ägeneda seoses

tahke toiduga alustamisega. Kui alustad lisatoidu andmist, on soovitav esialgu

pidada toidupäevikut, et saaksid kiiresti jälile, kui mõni uus toiduaine põhjustab

uneprobleeme. Samas, kui laps magab halvasti juba nädalaid või kuid, on väga raske

eristada seedevaevustest tekkinud uneprobleeme näiteks uneassotsiatsioonidest.

★ Refluks tekitab enamasti uneprobleeme vastsündinueas, kuid võib ägeneda

koos lisatoidu pakkumisega. Uuri toitumisnõustajalt või usaldusväärsest

allikast, milliseid toiduaineid tasuks vältida või mille suhtes ettevaatlik olla,

kui Su lapse on varasemalt esinenud refluksi.

★ Kaseiini/Laktoositalumatus

★ Muud allergilised reaktsioonid

VITAMIINIDE VÕI MINERAALIDE PUUDULIKKUS

Peamised ained, mis mõjutavad und on raud ja vitamiin B12. Nende täpne mõju on

alles uurimisel, mistõttu on teadlikkuse nende ainete seostest unega madal ka

meditsiinipersonali hulgas. Rauavaeguse mõju unele on aga juba piisavalt tõestust

leidnud ning aina enam pere- ja lastearste on sellest teadlikud ning oskavad

vajadusel saata ka lisauuringutele. Samas on meedikute teadmised lapse une

arengust tihtipeale kesised, mistõttu ei pruugi nad unekaebusi väga tõsiselt võtta,

pannes need “normaalse” arengu süüks.
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Rauavaeguse puhul näeme praktikas enamasti raskusi uinumisel, lühikesi uinakuid

ja liigvarast ärkamist. Harvemini liigset unisest. Pane tähele, et isegi

madalamapoolne hemoglobiininäit võib mõne lapse puhul mõjutada und. Kui

kahtlustad, et lapse unemured võivad olla seotud madala rauatasemega, soovitan

perearstiga konsulteerida rauaseerumi manustamise osas (soovitame Nõgel

rauasiirupit lastele).

B12 vaegus väljendub beebidel pigem liigses väsimuses (nt palju päevaund, liiga

lühikesed ärkvelolekuajad).

KEELEKIDA

Liiga kinnist huule-, põse- või keelekida seostatakse enamasti vaid

söötmisprobleemidega, kuid tegelikkuses omavad kidad olulist mõju ka unele.

Keelekidade hindamine ei ole meie ekspertiis, seega suunan Sind lugema seda

ingliskeelset artiklit, kui soovid end sel teemal rohkem kurssi viia.

ADENOIDID

Kui Su laps on vähemalt 12 kuud vana ning märkad, et ta hingab päeval pidevalt läbi

suu, suu vajub tegevuste ajal lahti, laps magab suu lahti, norskab või on une ajal

väga rahutu, tasub igaks juhuks kontrollida ka adenoide. Selleks vajad perearsti

saatekirja kõrva-nina-kurguarsti juurde.

UNEAPNOE JA TEISED MEDITSIINILISED UNEHÄIRED

On mitmeid meditsiinilis unehäireid, tuntuim neist uneapnoe, mis samuti mõjutavad

und, aga mida meie Unehaldjas ei ole pädevad hindama ega diagnoosima. Vajadusel

tuleb pöörduda esmalt perearsti poole ning seejärel edasistele uuringutele.
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VEEL DIAGNOOSIMATA PSÜÜHIKAHÄIRED

Paljude hilisemas lapseeas diagnoositavate psüühikahäirete alla klassifitseeruvate

häirete puhul on uuringud leidnud seoseid ka imikuea (või ka edasiste)

unehäiretega. Kõige levinumad neist autismispektri häired ja ATH ehk aktiivsus- ja

tähelepanuhäire.

KIINDUMUS & UNI

KIINDUMUSTEOORIA

Kiindumusteooriale panid aluse John Bowlby ja Mary Ainsworth eelmise sajandi

keskel (1950-60ndatel). Nende teooria põhineb teaduslikel uuringutel ning

kiindumusteooriat täiendatakse pidevalt uute uurimistulemuste valguses.

NB! Kiindumusvanemlus ei ole kiindumusteooria! Kiindumusvanemlus kui liikumine on

loodud William ja Martha Searsi poolt 1980ndatel. See keskendub peamiselt ema-lapse

suhtele ja kindlatele viisidele, kuidas turvalist kiindumussuhet luua, kuid nendel vaadetel

ei ole tugevat teaduslikku alust.

Kiindumusteooria raamistikus mõistetakse kiindumuse all emotsionaalset sidet

lapse ja tema (esmase) hooldaja vahel, mille eesmärk on pakkuda lapsele

turvatunnet, kindlust ja hoitust. Erilise tähtsusega selle väljakujunemisel on

esimesed 3 eluaastat, eriti just esimene eluaasta, kuid kiindumussuhe on paindlik ja

muutub ka edaspidi. Ajapikku kujuneb lapsel kiindumussuhe ka teiste tema jaoks

oluliste täiskkasvanutega, mitte ainult esmase hooldajaga.
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Kiindumus on tugev ja turvaline kui...

★ vanemad on tundlikud lapse vajadustele, proovivad mõista tema signaale

ning reageerivad neile adekvaatselt

★ laps on järjest kompetentsem ja iseseisvam

Kiindumussuhe on KAHEPOOLNE ning vanem ja laps mõjutavad teineteist

vastastikku.

Turvalise kiindumussuhte kujundamiseks on mitmeid viise, seega leia see, mis

on Sulle ja Su lapsele sobiv:

★ Leia tasakaal enda ja lapse vajaduste vahel - mõlemad on olulised!

★ Peamise hooldaja vaimne tervis on kiindumussuhte seisukohalt olulisem kui

teatud kindel toimimisviis (nt lapse kandmine või pikaajaline imetamine).

★ Lapse une kallal on võimalik töötada kiindumussuhet rikkumata, seda isegi

tugevdades.

★ Teadusuuringutes on leitud mõlemapidine seos sünnitusjärgse depressiooni

ja ärevuse ning lapse une vahel. See tähendab, et ühelt poolt mõjutab lapse

uni ema vaimset tervist ja teiselt poolt mõjutab ema vaimne tervis nii lühi- kui

pikajaliselt lapse und.

NB! Kui Sul esineb ärevuse või depressiooni sümptomeid, on Sul võimalik pöörduda

raseduskriisinõustamisse (vähemalt kuni lapse aastaseks saamiseni, pilootprojekti

raames kuni teise sünnipäevani). Raseduskriisinõustamine on Sulle tasuta. Rohkem infot

rasedus.ee
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Lapse uni on ALATI suuresti mõjutatud tema vanemate hoiakutest, reaktsioonidest,

kultuurilisest kontekstist ja sotsiaalsetest normidest. Seega on üsna mõttetu küsida,

milline on “normaalse” beebi või väikelapse uni. Enamus laste uni areneb täiesti

normaalselt, ent nende tegelikud uneharjumused võivad olla kardinaalselt erinevad.

Sama normaalne, kui see, et 7-kuune laps ärkab 10 korda öö jooksul, on ka see, et ta

ei ärka kordagi. Tema arengust enam mõjutab öiseid ärkamisi just Sinu kui vanema

käitumine.

LÜHIÜLEVAADE ARENGUST VANUSTE KAUPA

4-6 KUUD

Selles vanuses toimub sageli kiire motoorne areng - beebi õpib pöörama, roomama,

istuma ja/või käputama. Enamus lapsi hakkab 5-7-kuuselt ennast ka uinudes ja

keset ööd kõhuli asendisse keerama. Kuigi esialgu võib see tuua kaasa raskusi
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uinumisel ja rahutumat ööund, siis kui lubame lapsel uut oskust harjutada ja

toetame teda selles, märkad varsti, et beebi magab juba rahulikumalt ja eelistab

magades just kõhuli asendit. Kindlasti ei tohiks takistada lapse keeramist mingite

füüsiliste takistustega. See piirab vaid lapse arengut ning on ohtlik.

Kui laps hakkab kõhuli keeramise peale (uinudes või läbi une) nutma, proovi aidata

tal rahuneda uues asendis, abistada pea asetamisega küljele. Vajadusel rulli ta

mõne minuti pärast rahulikult tagasi selili. Harjutage pea küljele ja maha panekut ka

päeval. Selleks heida lapse kõrvale paralleelselt pikali ning mudelda pea maha

asetamist, andes lapsele aega sama järele teha. Enamasti õpib laps nädalaga kõhuli

uinumise ja magamise ära ning see edaspidi enam tema und ei sega.

Üle 4-kuuste beebide puhul on üleväsimuse ennetamiseks oluline, et laps magaks

vähemalt ühe päevaune pikemalt kui 1 unetsükkel (st vähemalt 1,5h). Võib juhtuda,

et beebi ei suuda kuni 5.-6. elukuuni päevaseid unetsükleid ühendada. Varu

kannatust pikemate päevaste uinakute harjutamisel.

Beebi une ajaks mähkimine tuleb lõpetada hilljemalt 6-kuuselt või kui laps näitab

märke mähituna pööramisest (samas pole mõtet üleminekuga kiirustada).

Beebi muutub oluliselt ärksamaks ning varasemalt mõjunud uinutamismeetodid ei

pruugi enam toimida (eriti magama kiigutamine/kussutamine), mistõttu võib

uinumine muutuda vaevalisemaks. Samuti on beebi söötmise ajal hajevil ning

reageerib kergesti välistele segajatele, mistõttu võib olla keeruline beebil kõhtu

korralikult täis sööta. Abiks võib olla hämaras toas söötmine, isegi valge müra

kasutamine toitmiste ajal.

© OÜ Parentree



Alates 26.elunädalast muutub oluliseks lisatoidu andmine, sest pärast 6.elukuud ei

pruugi rinnaga toidetavad beebid saada piimast piisaval määral vajalikke toitaineid.

Selles vanuses võivad hakata lõikuma ka kaua oodatud, aga samas kardetud,

esimesed hambad.

7-11 KUUD

See on arenguliselt tormiline aeg (istuma, käputama, püsti tõmbama hakkamine)

ning motoorse arengu hüpped võivad tekitada rahutut ööund ja raskusi uinumisel.

Laps hakkab magama kõhuli, kui ta seda seni teinud ei ole.

Laps võib hakata uinumise ajal rohkem voodis püsti tõusma ning tal võib olla raskusi

tagasi istuma saamisega. Püüa lasta lapsel võimalikult palju ise hakkama saada,

vastasel korral muutub ta sõltuvaks Sinu abist ja sellest võib kujuneda

uneassotsiatsioon (või hakkab laps mängima püsti-pikali mängu).

Selles vahemikus toimub üleminek kahele uinakule.

Eraldatuse ärevus võib silmnähtavalt kasvada ning laps annab häälekalt märku, kui

on emme silmist kaotanud.

Lapsed unustavad selles vanuses kiiresti, mistõttu on see hea aeg

uneassotsiatsioonide võõrutamiseks. 7-kuuselt üldjuhul soovitan lutt võõrutada, üle

8-kuuselt aga lähtuda sellest, kas:

● Laps suudab ise lutti leida ja endale suhu panna?

● Lutt takistab lapsel sügavasse unne vajumast?

Selles vanuses toimub beebidel lisaks motoorsele ka suur kognitiivne areng, mis

võib väljenduda unes regressioonina.
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Laps võib hakata uinumist edasi lükkama, et hoida kinni vanemate tähelepanust,

mistõttu võib pikeneda uinumisaeg, kui lapsevanem viibib uinumise ajal lapse

juures.

12-18 KUUD

Laps hakkab tajuma oma individuaalsust, tahtmisi ja arvamusi ning üritab neid

järjest enam verbaalselt väljendada. Võimetus end arusaadavaks teha võib olla väga

frustreeriv ning põhjustada jonnihoogusid.

Emotsioonide regulatsioon on selles vanuses raske, kuid samas on see väga oluline

õppeperiood (k.a muud enda rahustamise võimalused peale rinnal rahunemise).

Rinna pakkumine lohutuseks pea igas olukorras süvendab sõltuvust rinnast ka

uinumise ja ööune ajal.

Selles vanuses väikelapsega ei ole kuigi kerge ratsionaalselt suhelda, kuid tema

sõnavara ja arusaamine keelest järjest suureneb. Seepärast on sellest vanuses

alates ääretult oluline kaasata laps igasugusesse muutuste protsessi, sh ka unega

seotud muudatused ja unekool.

Paljud lapsed hakkavad 12-14-kuuselt kõndima ja see avaldab enamasti mõju ka

unele. Võivad tekkida pikad ülevaloleku perioodid keset ööd (enamasti vahemikus

00-03:00, kuid see varieerub sõltuvalt lapse graafikust).

Üldised soovitused

★ Selles vanuses ei soovita lutti võõrutada, vaid õpetada laps ise lutti leidma ja

asendama.
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★ Lapsed ei vaja pärast esimest sünnipäeva enam öist toitmist, kuid võivad

sellest kinni hoida harjumusest.

★ Päevane toitumine muutub väga oluliseks. Paljudel lastel pärsib öine

söötmine selles vanuses oluliselt päevast söögiisu.

★ Laps peaks tarbima max 500ml piimatooteid päevas (sh rinnapiim)

19-24 KUUD

Sel perioodil avastavad lapsed maagilise sõna “Ei”.

Suurenda lapse kontrollitunnet läbi Sinu poolt kontrollitud valikute:

★ “Kas sa tahad hambaid pesema minna nagu hobune või nagu jänku?”

★ “Kas sa tahad voodisse lennata nagu mesilane või nagu helikopter?”

★ “Kas sa tahad selga panna sinised või rohelised tuduriided?”

Piiride testimine on lapse põhitöö! Sinu töö on kindlal ja rahumeelsel viisil piire

hoida, teadvustada ja seada. Suured emotsioonid ehk “jonnihood” on selles vanuses

normaalne osa lapse arengust, seda ka seoses uneajaga.

Uneassotsiatsioone, mis siiani kestnud, võib olla aina keerulisem võõrutada (kuid

miski ei ole võimatu).

POTIL KÄIMINE

Kui alustad potil käimise harjutamist, võõruta õhtune piim ning piira vedeliku

tarbimist enne ööund.

Pissihäda öösel võib lapse une muuta rahutuks ning suurendab sonimist. Abiks võib

olla see, kui potitad lapse enne, kui ise magama lähed, kuid see võib tekitada lisa
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ärkamisi öösel, kuna segame lapse unetsüklite vaba kulgu. Paku lapsele alati

võimalust potile minna, kui ta öösel ärkab.

PÄEVAHOIDU/LASTEAEDA MINEK

Nagu iga suurem muutus lapse elus mõjutab ka tema und. Harjuta tubaseid

iseseisvaid uinakuid 2-4 nädalat enne hoiu algust. Ära võta ette mitut suurt muutust

korraga (potile harjutamine, hoid + uneharjumuste muutmine). Veendu, et laps

saaks uneaja väliselt piisavalt (positiivset!) tähelepanu, ega peaks seda uneaja

arvelt küsima. Laste käitumise suurim motivaator on vanema reaktsioon ja

tähelepanu, seega veendu, et sa pöörad tähelepanu nendele asjadele, mida Sa

soovid, et laps teeks (või teeks rohkem), mitte nendele, mida soovid muuta.

UNEKESKKOND

Selleks, et uneoskuste omandamist lapsele lihtsamaks teha, optimeerime esmalt

tema unekeskkonna nii palju kui võimalik, toetudes sealjuures teadmistele une

füsioloogiast. Unekeskkond on kõige lihtsam une aspekt mida muuta, samas kõige

alahinnatum.

GEENID VS KESKKOND

Tundlikkus välistele stiimulitele uinumise ja une ajal tuleneb suuresti

temperamendist ja eneseregulatsioonivõimest. Niinimetatud “head” ja “halvad”

magajad torkavad silma juba vastsündinu eas, kuid ka täiskasvanud on erineva

tundlikkusega väliste stiimulite osas une ajal.

Uuringud ja kogemus näitavad, et pärast 6.elukuud mõjutavad unekeskkonnas

olevad segajad lapse und olulisel määral. Samas sõltub lapse reaktiivsus välistele

häältele ka sellest, millises unetsükli faasis nad parajasti viibivad.
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Kokkuvõttes võib öelda, et me ei saa muuta oma lapse temperamenti, aga saame

luua keskkonna, mis soodustab paremat und hoolimata tema temperamendist.

Sagedaseimad vead, mida vanemad unekeskkonna osas teevad:

★ Voodikarussell (eriti kui see valgustab tuba)

★ Öälamp vm valgusallikas põleb kogu öö (nt soolalamp)

★ Tuba ei ole piisavalt pime

★ Päevaste uinakute ajal magab laps valges

★ Valget müra kasutatakse valesti või üldse mitte

★ Laps magab avatud võrevoodis või kolib liiga vara suurde voodisse

★ Beebi magab tekiga, mida ta aga peal ei hoia

★ Segased signaalid voodi osas

Järgnevalt vaatleme kõiki uneskeskkonna aspekte lähemalt.

OPTIMAALNE UNEKESKKOND

PIMEDUS & UNI

Hoolimata tihti antavast nõust lapsed valges magama harjutada, soovitan laps tuba

kõikideks unedeks (nii päeval kui öösel) täielikult pimedaks teha.

Pimedus une ajal on oluline, kuna valgus vallandab kehas hormoone, mis ütlevad, et

on aeg ärgata. Samuti pärsib valgus melatoniini ehk hormooni, mis meid uniseks

teeb, tootmist. Kui valgus siseneb lapse silmadesse ajal, mil me õpetame talle

iseseisvat uinumist, ärgitab see ajus hormoonide tootmist, mis ütlevad, et on aeg
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ärgata, mitte magama jääda. Seega muudad sa kergemaks nii iseenda kui ka oma

lapse kohanemise, muutes tema toa võimalikult pimedaks.

Kui me paneksime pimeduse skaalale 0-10 (0 ere valgus,10 pilkane pimedus)

siis vajame me, et laps tuba oleks skaalal 8-9 - ehk siis täiesti pime! Ajutiselt

võib tuba unekooli ajaks pimendada nt märjale aknale fooliumi panekuga

(jälgi, et tegemist ei ole aknaga, mis saab pidevalt päikest!), tekkide või

käterätikute akna ette asetamisega või muul loomingulisel moel.

Ka öiste söötmiste ajal tuleks tuba hoida nii pimedana kui võimalik. Äärmisel

vajadusel võib kasutada kollase või oranži valgusega öölampi, kui on vaja näiteks

mähet vahetada või last rinnale panna.

Kindlasti aga ei tasu jätta ühtki tuld põlema magamajäämise ajaks. See pärsib

vaid melatoniini tootmist ning raskendab seega uinumist. Niipea, kui lapse voodisse

asetate, kustutaga toas kõik tuled (vaata üle ka toas oleva elektroonika

indikaatortuled ja kata need teibiga kinni).

MAGAMISKOTID

Magamiskoti kasutamine tagab lapsele turvalise

ja sooja unekeskkonna, kuivõrd alla 3-aastased

lapsed ei suuda sageli veel endal tekki peal hoida

ning lisaks sellele on lahtine tekk imikueas ohtlik.

Lisaks toimib magamiskott ka mitte-verbaalse

märguandena, et lapsel on aeg magama minna.

© OÜ Parentree



Lapsed hakkavad seostama kotti uneajaga ning sellest saab neile abivahend

iseseisvaks uinumiseks. Minu soovitus on kasutada magamiskotti 2-3. eluaastani

olenevalt sellest, millal laps beebivoodist lapsevoodisse üle läheb.

Kuigi soovituslik on hoida magamistoa temperatuur circa 18-20 kraadi ümber, tuleks

eelkõige jälgida, et lapse riietus oleks temperatuurile vastav. Soojas toas võib piisata

pikkade käistega bodist ja magamiskotist, jahedamas toas soe pidžaama või isegi

kihiti bodi ja pidžaama magamiskoti alla. Magamiskoti kasutamine ei ole

kohustuslik. Tähtis on see, et lapse riietus une ajal oleks piisavalt soe, et ta ei vajaks

tekki.

Ülaltoodud tabelis näed, milline magamiskoti paksus oleks teie kodu jaoks kõige

sobilikum ning kuidas laps uneajaks erineva temperatuuri ja magamiskoti puhul

riietada. See on abiks enda lapse jaoks optimaalse lahenduse leidmisel.
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Kahtluse korral võib öösel kontrollida, kas last võis äratada palavus või külmus. Seda

saab kõige paremini kindlaks teha kukla katsumisega - kui kukal on higine, on lapsel

palav, kui kukal/selg jahedad, on lapsel tõenäoliselt külm. Kui sinna juurde käivad ka

jahedad käed/jalad, siis tasub kindlasti riidekihte juurde panna.

VALGE MÜRA

Valge müra aitab vältida ärkamisi kerge une faasis, kus veidi teravamad helid võivad

lapse äratada ning aitab lapsel väliseid stiimuleid uinumise ajal eirata. Samuti aitab

see unekeskkonda ühetaolisena hoida kõikide unede ajal, ning aitab vältida seda, et

lapsevanema toas viibimine või sealt sisse-välja käimine last häiriks. Valget müra

võib turvalise volüümiga (kuni 50dB) kasutada kuni 3-aastaseks saamiseni.

Müra ei tohiks mängida otse lapse voodi/hälli kõrval, vaid sellest veidi eemal. Valget

müra võib kasutada ka kodust väljas olles.

Kui soovid hiljem valgest mürast vabaneda, keera seda paari nädala jooksul järjest

vaiksemaks, kuni laps seda enam ei vaja. Kui aga märkad, et lapse uni seejärel

halveneb, keera müra jälle valjemaks.

Kust mängida:

★ Vana nutitelefon läbi Bluetooth kõlari (Spotify, Sounds Sleeper või Baby

White Noise rakendused)

★ Helinaut müramasin

★ MyHummy premium versioon
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Üldjuhul on valgest mürast kõige enam abi 0-12 kuu vanuste beebide puhul,

kuid see võib olla abiks ka hiljem, kui õed-vennad harjuvad ühes toas magama

või reisil olles.

★ Kaalu valge müra kasutamist, kui:

○ Laps on noorem kui 6 kuud

○ Laps on 6-12 kuud vana, eriti kui ta magab vanematega samas toas

○ Peres on veel lapsi, kes võivad beebi äratada

○ Beebi/väikelaps on helidele tundlik

SOBIVA MAGAMISASEME VALIK

Juba enne lapse sündi tuli Sul teha mitmeid otsuseid seoses oma lapsega. Üks

esimesi neist oli tõenäoliselt see, KUS Sinu laps magama hakkab. Eestis magab

enamus vastsündinutest vanematega samas toas, ent kas laps peaks magama

võrevoodis, külgvoodis vanemate voodi kõrval, hällis või vanematega samas voodis?

Paljud lapsevanemad valmistavad ette ühe magamisaseme, kuid lähevad olude

sunnil üle teisele lahendusele. Enamasti võetakse magamatusega võideldes laps

enda voodisse magama, kuigi see algselt plaanis ei olnud.

CO-SLEEPING EHK KOOS MAGAMINE

★ Koos magamise all mõistetakse igasugust lapsega samas ruumis magamist.

★ Koos magamine ei tähenda tingimata ühes voodis magamist

★ Perevoodi tähendab seda, et vanemad ja üks või mitu last magavad samas

voodis või kõrvuti madratsitel.
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Kõik uuringud toetavad toa jagamise kaitsvat mõju lapsele. Vanematega ühes toas

magamine vähendab oluliselt imiku äkksurma riski, soodustab edukat imetamist

ning aitab kiiresti reageerida imiku vajadustele. Maailma Terviseorganisatsiooni

soovitus on hoida last vanemate toas esimesed 6-12 kuud.

Voodi jagamise osas on uuringutulemused vastakad ning kuigi paljude vanemate

arvates on see kõige loomulikum viis lapsega koos magada, kaasnevad sellega ka

teatavad riskid, mida lapsevanemad peaksid enne teadliku valiku tegemist

arvestama. Samas on enamik eksperte nõus, et kui perevoodiga seotud riske on

lihtne maandada, järgides turvalise une juhiseid.

★ Perevoodi on vastu näidustatud, kui:

○ Üks või mõlemad vanemad on ülekaalus

○ Kui ema suitsetas raseduse jooksul või kui teine vanem suitsetab

○ Kui kumbki vanem on tarvitanud alkoholi

○ Kui vanemate voodis magab veel teisi lapsi

○ Kui voodis magab lemmikloom

○ Vähemalt üks lapsevanem kasutab narkootikume või tarbib pidevalt

ravimeid (konsulteeri perearstiga)

★ Turvaline perevoodi:

○ Kõva madrats

○ Vähe tekke ja patju

○ Lapse läheduses ei ole tekke ja patju

○ Madrats maas

○ Seina ja madratsi vahel ei ole ruumi

○ Beebi peab magama ema ja seina vahel, mitte ema-isa vahel

○ Turvaline ainult rinnaga imetavatele ema-lapse paaridele
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Eduka perevoodi võti on varajane heade uneharjumuste loomine ühises voodis, kuid

isegi siis võib koos magamine ühel hetkel kujuneda probleemiks. Kui lapsel on üks

või mitu uneassotsiatsiooni (ka lapsevanema kohalolu on üks nendest), siis on sageli

väga keeruline või lausa võimatu und parandada perevoodisse jäädes.

ERALDI MAGAMINE

Sageli hakkab üle 6-kuuste beebide puhul lapsevanema kohalolu lapse und segama

ning mõnikord on sellisel juhul mõistlik laps juba selles vanuses üle viia oma tuppa

magama. Kui lapse jaoks on olemas eraldi tuba, soovitan kaaluda lapse oma tuppa

harjutamist.

Kui aga laps jääb veel mõneks ajaks magama vanematega samasse tuppa, püüame

luua talle võimalikult optimaalse uneaseme seal.

Üle 6-kuuse lapse voodi võiks sellisel juhul olla vanemate omast veidi eemal.

Kindlasti veenduge, et võrevoodi magamisalus ei oleks liiga kõrgel ja küljed oleks

üles tõstetud, kuna laps võib end püsti ajades kogemata üle voodi ääre upitada.

Voodist tuleks eemaldada tekid, üleliigsed mänguasjad, voodikarussell,

voodipehmendused jms.

★ Turvaline võrevoodi:

○ Kõva madrats

○ Ei ole tekke ja patju

○ Ei ole mänguasju

○ Ei ole võrekaitset

○ Kummiga/vormiõmmeldud lina
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○ Võre ja madratsi vahel ei ole ruumi

★ Üldised turvanõuded:

○ Aseta laps voodisse selili asendis KUNI ta õpib iseseisvalt ennast

magades kõhuli keerama (siis ei ole see talle enam ohtlik)

○ Lapse riietus peab vastama toa temperatuurile

○ Jahedam tuba (18-20℃) on parem kui soe tuba

○ Laps magab magamiskotis, ilma tekita

○ Lapse pea ei tohi olla kaetud (ülekuumenemise oht!)

○ Ära istu magav laps süles tugitoolis või diivanil (kui ise kogemata

uinud, võib laps käest maha kukkuda)

○ Kui sa oled väga väsinud, ära imeta istuvas asendis (oht uinuda ja laps

maha pillata)

Kõige sagedasem probleem väikelaste puhul on liiga varane lahtisesse voodisse

üleminek. Lapse eneseregulatsioonivõime on alles arenemas ning enamus lapsi ei

ole enne 2,5-3-aastaseks saamist võimeline oma impulsse piisavalt kontrollima, et

voodis püsida. Kui lapsel on juba praegu raske uinuda ning ta protesteerib uneaja

vastu, siis enamasti suure lapse voodisse üleminek vaid süvendab probleeme.

Montessori-tüüpi voodi on võimalik, kuid sageli väga keeruline saavutada, kui laps ei

ole sellega varasest beebieast peale harjunud.

SIIRDEESE

Siirdeese on pehme mänguasi või väike tekike (max. 30x30cm), mis aitab eraldatuse

ärevust vähendada. Kaisukat võib tutvustada alates 4 kuu vanusest, kuid voodisse

mitte anda enne 6 kuud. Kaisukas muutub olulisemaks, kui laps oskab ise seda
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haarata ja hakkab magama oma voodis. Mõni laps ei võta aga kaisukat üldse omaks

ja sellest pole ka midagi.

Siirdeeseme tutvustamine (4-6-kuud)

Vali kaisukas ning hoia seda enda ja lapse vahel une-eelse söötmise ajal, et laps

hakkaks seda seostama uneajaga.

Siirdeeseme tutvustamine (4-6-kuud)

Vali kaisukas ning hoia seda paar päeva enda ja lapse vahel, kui teda toidad, või

enda põues mõned tunnid, et tuttav lõhn kaisukale külge jääks. Ulata kaisukas

lapsele alati, kui ta voodisse asetad.

Siirdeeseme tutvustamine väikelapseeas:

Vali koos lapsega talle meeldiv kaisukas - perevoodist oma voodisse siirdudes, üksi

uinuma õppides või oma tuppa kolides võib see olla hea ettevalmistav samm. Kaasa

kaisukas teie unerituaalidesse (nt võib lapse ülesanne olla kaisukas tuttu panna).

See on ka suurepärane abivahend rollimänguks ja mudeldamiseks (“Vaata, mõmmi

hakkab nüüd siin voodis magama?” “Mõmmi, mulle tundub, et sa oled väsinud...”)

UINAKUD VANKRIS & KANDEVAHENDIS

Uinakud kärus või kandevahendis võimaldavad esimesel eluaastal rohkem lapsega

värskes õhus viibida, annavad lapsega kodus olevale vanemale võimaluse rohkem

liikuda ning võimaldavad olla paindlik ja liikuv koos perega - hea alternatiiv tubastele

uinakutele, kui olete kodust eemal.

Kuna kolmanda uinaku jaoks ei ole bioloogilist uneakent, võib käru või

kõhukott olla ainus viis seda uinakut saavutada.
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Samas ei sobi kärutamine ja kandmine kõikidele lastele. Mõne laps jaoks võib õues

viibimine olla liiga stimuleeriv ning ta ei suuda kärus uinuda. Teine laps muutub

kandelinas rahutuks ja eelistab magada voodis.

Pidevas liikumises olles ei pruugi uni olla nii kosutav kui paigalasendis, mistõttu

võiks pärast 4.elukuud ühe pikema uinaku teha toas (või seisvas vankris).

Pidev kärutamine või une ajal kiigutamine viib uneassotsiatsiooni

kujunemiseni, millest saab pärast 4-kuu uneregressiooni kark, mis hakkab

takistama pikemate uinakute tegemist ja ühtlast ööund.

NB! Kui peamine uneassotsiatsioon on liikumine ja ööuni ei parane unekooli esimese

nädala jooksul märgatavalt, võib probleem olla käru-uinakus.

★ Optimeeri lapse unekeskkond toas! See teeb tubased uinakud lihtsamaks.

★ Harjuta tubaseid uinakuid vähemalt 2 nädalat (eriti kui ees ootab

lasteaeda/hoidu minek!). Ära heitu, kui esiti õnnestub toas vaid lühike uinak.

★ Harjuta iseseisvalt uinumist nii uinakute kui ööune ajal täpselt sama

rahustamismeetodiga.

★ Harjuta võrevoodis magamist - see ei tähenda, et laps ei võiks magada ka

kandekotis või kärus, kuid üks uni päevas võiks olla voodis, kui soovid, et laps

õpiks ka ilma Sinuta ja liikumiseta magama.

★ Lase lapsel magada seisvas kärus. Nii tagad lapsele kosutavama uinaku.

MINU LAPSE UNEKESKKOND

★ Lapsel on turvaline ja vanusele sobilik unease

★ Voodis ega selle ümbruses ei ole segajaid (voodikarussell, üleliigsed mänguasjad,

jne)
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★ Lapsel on üks kaisukas või tutvustan seda

★ Laps magab magamiskotis või piisavalt soojas riietuses, ilma tekita!

★ Tuba on kottpime kõikide unede ajal

★ Kogu une vältel mängib valge müra (valikuline)

PÄEVARÜTM

Teine ääretult oluline aspekt une juures on päevarütm - ärkvelolekute pikkus,

uinakute arv ja pikkus, ööune kestus ja toitumine (söötmiste arv ja kaloraaž).

Optimaalne päevakava tagab selle, et lapse vajadused nii une kui toidu osas oleksid

kaetud ning see lihtsustab oluliselt uinumisoskuste omandamist, sest laps ei ole

magama minnes ei üle- ega alaväsinud.

Teades, kuidas lapse uni areneb, ning millised kognitiivse ja motoorse arengu

verstapostid und mõjutavad, saad luua oma lapsele eakohase päevakava ning olla

valmis arenguliselt normaalseteks tagasilangusteks.

UNEVAJADUS & ÄRKVELOLEKUAJAD

Igas vanuses on Sinu lapsel teatud optimaalne ärkvelolekuaeg. Liiga lühikest aega

ärkvel olles ei kuhju piisavalt unetungi, et kergesti uinuda ja pikka uinakut teha. Liiga

pikalt üleval olles aga tekib üleväsimus, mis omakorda tekitab uinumisraskusi ja viib

lühikeste uinakuteni. Seega on oluline leida see kuldne kesktee.
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Ülal tabelis on toodud ärkvelolekuajad vanuste kaupa. Ärkvelolekuaegu ehk -aknaid

arvestame alati ärkamisest kuni uuesti uinumiseni (mitte selleni, mil hakkad last

uuesti magama sättima).

Nagu Sa näed, pikeneb optimaalne vahemik oluliselt pärast seda, kui laps läheb üle

kahele uinakule. See laiem vahemik ei tähenda, et laps suudaks olla kolm korda

päevas üleval enda maksimum ärkvelolekuaja, vaid pigem seda, et variatiivsus tema

ärkvelolekuaegades päeva lõikes kasvab.

Väga katkendliku ööunega beebidel võib alguses olla raske jõuda eakohase

ärkvelolekuajani. Samas soodustavad eakohasest oluliselt lühemad ärkvelolekuajad

lühikesi uinakuid, mis omakorda viivad lühemate ärkvelolekuteni - tekib nõiaring.

Kui Su laps ei suuda kohe nö graafikujärgse uinakuni vastu pidada, pikenda

ärkveloleku aegasid järk-järgult (nt 10-15-minuti kaupa iga 3-4 päeva takka, samas

soodustades paremat ööund ja pikemat keskpäevast uinakut).
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Näidiskavade juures on märgitud uuesti lapse unevajadus antud vanuses.

TOITMINE

*Ülal on toodud piimasegu hulk ööpäevas ning lisatoidu hulk päeva peale kokku.

Pea alati meeles, et tegemist on üldistustega ning lapse tegelik kalorite vajadus

ööpäevas sõltub ka tema kaalust ja arengust (nt kui liikuv laps on). Seega, kui Su laps

sööb oluliselt vähema või sooviks süüa oluliselt rohkem, kui ülal toodud, konsulteeri

koguste osas oma perearsti või lastearstiga.

Kui alustad regulaarse päevakava kujundamist, on abi ka kindlamate söögiaegade

juurutamisest. Nö “feeding on demand” ehk nõudmisel toitmine võib viia

snäkkimisharjumuseni ja seeläbi soodustada lühikesi uinakuid. Enamus lapsi

võtavad päevakava järgsed söögiajad kenasti omaks, kui need vastavad tema
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reaalsetele vajadustele. Pärast vastsündinu iga peaks laps saama enamuse oma

ööpäevasest kaloraažist päeval ning päevase toitumise olulisus aina kasvab.

PÄEVARÜTMI KUJUNDAMINE

Lapse päevarütmi kujundamisel on hea lähtuda mõningatest põhiprintsiipidest.

REGULAARNE HOMMIKUNE ÄRKAMINE

Enamus lapsi kalduvad loomupoolest virguma kella 7-8 ajal, kuid 7:00 ei ole

kohustuslik päevakava algusaeg. 9-21 oleks üldjuhul kõige hilisem päevarütm, mida

julgeme soovitada, et võimalikult suur osa lapse ärkveloleku ajast jääks ka

talvekuudel päevavalguse sisse. See toetab optimaalset tsirkadiaanrütmi ning

üleüldist tervist.

Hommikuse äratuse määramisel lähtu pigem lapse praegusest äratusest kui

soovitud graafikust, AGA mitte varem kui kell 6:30. Päevarütm võib varieeruda +/- 30

minutit, olenevalt lapse ärkamise ajast ja uinakute pikkusest.

Soovitan laps igal hommikul enam-vähem samal ajal äratada, kui ta seda ise ei

tee. See aitab reguleerida tema tsirkadiaanrütmi. Suured kõikumised lapse

päevakavas viivad pea alati uneprobleemideni, sest laps pendeldab pidevalt justkui

erinevate ajavööndite vahel.

STRUKTUUR VS TÄPNE AEG

Meie näidiskavad on orientiiriks päevakava loomisel - mõnele lapsele sobib see “otse

purgist” suurepäraselt, mõne jaoks on vaja mugandusi (nt uinakute pikkuses,

söötmiste aegades, jne). Alusta näidiskavast ning leia koostöös lapsega teile sobiv
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rütm. Pea alati meeles eakohast ärkveloleku aega, kuid jälgi ka oma lapse

väsimusemärke ning korrigeeri vajadusel päevakava vastavalt uinakute pikkusele.

Kas eelistad kindlamat või paindlikumat graafikut (+/- 30min)?

Mida kindlamalt hoiad kinni hommikusest ärkamise ajast, seda tõenäolisemalt

loksub paika üsna kindel päevakava, kus ka uinakute ajad päev-päevalt eriti ei

muutu.

Kindel äratus vs kindel uneaeg

Mõni laps hoiab kiivalt kinni kas kindlast ärkamise või uneajast. Sellisel juhul on

lihtsam selles osas lapsele vastu tulla ning kujundada selle järgi kogu tema

ülejäänud kava.

Üldiselt aga kohanda uneaegu toetudes eakohasele ärkvelolekule ning eelmise

uinaku pikkusele/kvaliteedile selle asemel, et püüda graafikut täpselt järgida.

Esimestel unekooli päevadel on uinumisviisi muutmine olulisem kui

päevakava paika saamine! Päevakava paika loksumine ja kinnistumine võtab 2-3

nädalat, seega ole järjekindel ja kannatlik.

PÄEVAKAVA STRUKTUUR (LÜHIKE-PIKK VS PIKK-PIKK)

Enamus lastele sobib paremini lühike-pikk(-lühike) uinakute skeem. Vähesed

lapsed suudavad teha 2 pikka (üle 1h) uinakut ühel päeval. Hommikune lühem uinak

soodustab pikemat lõunauinakut ja pärsib liiga varast äratust hommikul.

Lühike-Pikk-(lühike) skeem sobib kõige paremini ka bioloogiliste uneakende sisse

ning ennetab õhtust üleväsimust ja varahommikusi ärkamisi. See keskendub pikale

lõunauinakule, mis jääb paika kõige kauemaks ning hoiab päevaune tasakaalus.
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NB! Kui Su laps ei ole siiani teinud kahte pikka uinakut päevas, siis alusta

päevakava harjutamisel iga vanusegrupi juures ära toodud esimesest

näidiskavast.

Pikk-pikk-(lühike) uinakute skeem on kõige sobivam beebidele, kes..

★ on varasemalt maganud 2 pikka uinakut

★ on nooremad, kui 12 kuud

★ tööpäev või pere igapäevane graafik ei ühti “lühike-pikk-lühike” struktuuriga

Probleemid, mis võivad tekkida selle skeemiga:

★ varahommikused ärkamised (eriti üle 9-kuustel)

★ lapsel on keeruline teha kahte pikka uinakut, mistõttu lõunauinak kipub liiga

lühikeseks jääma või on ebastabiilse pikkusega.

★ Üle 9-kuustel võib tekkida protest teise uinaku vastu, sest see liigub selle

skeemi puhul bioloogilisest uneaknast välja.

Jälgi päeva- ja ööune tasakaalu! Pikem, kui 12-13h päev viib pea alati

üleväsimuseni ning päevaune tasakaalustamiseks peaks kõige pikem uinak

olema päeva keskel.

PROGRESSEERUVAD VS ÜHTLASED ÄRKVELOLEKUAJAD

Progresseeruvate ärkvelolekuaegade puhul on päeva esimene ärkvelolek kõige

lühem ja päeva viimane kõige pikem (Nt 2 uinakuga kaval vastavalt 2,5-3-4h).

Ühtlaste ärkvelolekuaegade puhul on kõik ÄA enam-vähem võrdsed (nt 2

uinakuga kaval vastavalt 3-3-3,5h).
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Enemasti sobivad progresseeruvad ärkvelolekuajad pigem “lühike-pikk”

skeemiga ja ühtlased pigem “pikk-pikk” uinakute skeemiga. Vastavalt sellele on

koostatud ka meie näidispäevakavad.

MIDA TEHA, KUI LAPS MAGAB ÖÖSEL VAID 11 TUNDI?

Üldiselt on 11h ööund hästi, kui lapse ööpäevane unevajadus on täidetud ning laps

näib puhanud. Kui ööuni on 11h, võib laps vajada rohkem päevaund, et puudujääki

kompenseerida. Sellega sobib paremini kokku pikk-pikk-(lühike) uinakute skeem.

Nooremad kui 6-kuused imikud võivad sellisel juhul vajad ühte lisauinakut päeva

jooksul.

On ka võimalik, et Sinu lapse üldine unevajadus on väiksem kui eakaaslastel.

★ Rõõmsameelsed ja rahul pikemate ärkvelolekutega

★ Uinakud on eakohased

★ Öiseid ärkamisi on eakohasel määral

★ Ei esine varajast ärkamist

Tihti esineb lühemat ööund vahetult enne mõnest uinakust loobumist (uinakute

üleminekud).

UINAKUTE/PÄEVAKAVA ÜLEMINEKUD

ÜLEMINEK 3 → 2LE UINAKULE

Üleminek kolmelt uinakult kahele toimub tavaliselt 7-9 kuu vahel. Mõni laps loobub

kolmandast uinakust liiga vara uinaku ajastuse, üleväsimuse või

uneassotsiatsioonide tõttu. Tihtipeale muutub kolmas uinak problemaatiliseks juba
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mitu nädalat enne lapse tegelikku valmidust sellest uinakust loobuda. Liiga varakult

loobumine viib üleväsimusest tingitud uneprobleemideni.

Märgid, et Su laps on valmis üle minema kahele uinakule:

★ Laps jätab juba mitu päeva kolmanda uinaku vahele VÕI

★ Kolmandasse uinakusse saamine on väga keeruline ja pikk protsess

★ Lapsel on raske pärast 3.uinakut õigeaegselt ööunne jääda

★ Lõunauinak muutub aina lühemaks

Üleminekuajal:

★ Enne täielikku loobumist kahanda võimalusel kolmas uinak 15-20

minutiliseks

★ Kohanda kogu päev 2 uinaku järgi, st pikeneb teine ärkvelolekuaeg

★ Esialgu vajab laps veidi varasemat ööune aega

★ Kui lõunauinak jääb lühikeseks, võib laps mõnel päeval vajada lühikest

kolmandat uinakut

★ Vajadusel tuleks tähelepanu pöörata teise uinaku pikendamisele

ÜLEMINEK 2 → 1LE UINAKULE

Enamus lapsi läheb kahelt päevaselt uinakult ühele üle 15-18 kuu vanuselt.

Pikk üksik lõunauinak on enamasti vajalik kuni 2.5-4 aastaseks saamiseni. Mõnede

laste puhul ka kauem.

Märgid, mis näitavad lapse valmisolekut teisest uinakust loobuda:

★ Lapsel on raske pärast lühikest hommikust uinakut lõunauinaku ajal magama

jääda

★ Laps ärkab lõunauinakust liiga vara

★ Laps ärkab hommikuti liiga vara
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★ Raskused ööunne jäämisega

Märgid, mis näitavad, et laps EI ole üleminekuks valmis:

★ Ühe uinaku peal tekivad probleemid lühikese uinakuga või ööunne jäämisega

★ Hommikune varane äratus ei kao või tekib pärast ühele uinakule üleminekut

★ Tekivad või sagenevad öised ärkamised

Üleminekufaasis kahelt uinakult ühele võib tunduda, et kaks uinakut on liiga palju,

kuid üks siiski liiga vähe. Laps võib isegi ühel päeval magada ühe korra, järgmisel

päeval aga kaks. Üleminek võib võtta 3-4 nädalat - mida varem laps alustab

üleminekut, seda kauem see reeglina kestab.

Enne teisest uinakust täielikult loobumist võid üle minna hommikusele

mini-uinakule (10-15 minutit tavapärasel uinaku ajal). NB! Mõni laps läheb üle

järsult ja üleminekuvõtted/kahe päevakava vahet pendeldamine ei sobi talle.

ÖINE TOITMINE

Füüsiliselt suudavad lapsed, kes kaaluvad üle 6,5kg magada kella 11st õhtul 6/7ni

hommikul, kui nad magavad päeval uinakuid kokku 2.5 - 4 tundi, kuid psüühiliselt

ärkavad nad söömiseks ka selle kaalupiiri ületanult, eriti kui nad on harjunud süües

uinuma või öösel uuesti uinuma.

Beebid suudavad magada 12 tundi jutti kui nad kaaluvad vähemalt 7kg ja söövad

kaks tahket söögikorda päevas (umbes 200-250g portsjon korraga, lõunal koos

mingi valguallikaga). See aega saabub enamasto 8-10-kuuselt.
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Enamus eksperte nõustub, et üle 12-kuune laps ei vaja öist toitmist ning suudab

taluda ka juba väikest näljatunnet öösel, seega on öised toitmised väikelapseeas

enamasti seotud harjumuse ehk välja kujunenud uneassotsiatsioonidega.

NB! See, et laps hetkel sööb palju öösel, ei tähenda, et ta vajaks öist söötmist!

Lisatoidu tarbimine sõltub suuresti öiste söötmiste sagedusest ja söödava piima

kogusest. Kui laps sööb öösel tihti ja/või palju, ei ole tal päeval lisatoidu vastu huvi

ja/või isu. Päevane isu tõus JÄRGNEB öiste söötmiste vähendamisele, mitte

vastupidi! Seepärast ei ole enamasti suurt abi sellest, et oodata, millal laps hakkaks

päeval rohkem sööma. Veelgi enam, paljud vabemad satuvad nõiaringi, kus nad ei

jhulge öist söötmist vähendada, sest lapsel on päeval isu halb ja nad kardavad, et

kaalutõusu peetumist, samas kui tegelikult on päevase kehva isu süüdlane just

nimelt öine toitmine.

NB! Kui imetad, väldi kofeiini sisaldavaid jooke ja sööke kogu unekooli jooksul
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Öiste söötmiste vähendamisel või võõrutamisel (olenevalt lapse vanusest ja kaalust)

on abiks, kui alustad eakohasest miinimumintervallist öiste toitmiste vahel. See

ajaline intervall on igal juhul Sinu lapsele nälja seisukohalt jõukohane. Samuti on abi

sellest, kui annad lapsele aega oma kalorid päevale ümber jagada ehk võõrutad

söötmised järk-järgult.

Hinda oma lapse öise söötmise vajadust lähtuvalt vanusest ja kaalust. Siin on abiks

nii eespool mainitud kaalust ja lisatoidu tarbimisest lähtuvad orientiirid kui ülal

toodud tabel.

NB! Sinu eesmärk unekooli ajal ei pruugi olla tema maksimaalne võimekus antud

vanuses! Eesmärgi valid Sina.

Unekooli ajal alusta esialgsete intervallidega söötmiste vahel ning anna lapsele alati

4-5 minutit aega, enne kui toitma hakkad, et hinnata, mida laps tegelikult vajab.

Võib juhtuda, et laps uinub enne, kui see aeg läbi ja ei vajanudki tegelikult toitmist.

Kui oled valmis järgmist söötmist võõrutama ja laps saab piimasegu:

★ Vähenda piima kogust iga 2-3 päeva takka 30ml kuni laps saab vaid 30-60ml,

järgneval ööl kasuta rahustamismeetodit ning ära sel korral enam piima

anna.

Näiteks: Laps sööb tavaliselt kell 2 ajal öösel 150ml piima. Esimesel päeval annad

sel söögikorral talle 120ml piima ja kui laps pärast selle ärasöömist kohe ei uinu,

kasutad vajadusel valitud rahustamismeetodit. 3.päeval vähendad piima kogust

90ml peale. 5.päeval vähendad veelgi ja annad ainult 60ml. 7.päeval piima ei

anna ja kasutad vajadusel rahustamismeetodit.

★ Vähenda piima kontsentratsiooni iga 2-3 päeva takka, kuni laps saab vaid 1-2

kulbitäie pulbrit
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Näiteks: Laps sööb tavaliselt kell 2 ajal öösel 150ml piima=5 kulbitäit pulbrit.

Esimesel päeval lisad vee hulka 4 kulbitäit piimapulbrit ja kui laps pärast selle

ärasöömist kohe ei uinu, kasutad vajadusel valitud rahustamismeetodit. 3.päeval

vähendad pulbri kogust 3 kulbi peale. 5.päeval vähendad veelgi ja annad lisad

vaid 2 kulbitäit. 7.päeval piima ei anna ja kasutad vajadusel rahustamismeetodit.

Selle meetodi puhul võib laps üsna kiiresti piimast üldse keelduda, sest see

on nii lahja maitsega.

★ Kombineeritud meetod ehk vähendad esialgu piima kogust, seejärel pulbri

kogust ehk lahjendad piima.

Näiteks: ülel toodud näite puhul näeks see välja nii: 1.päeval annad 120ml

piimasegu, 3.päeval 90ml piimasegu, 5.päeval 90ml, milles vaid 2 kulbitäit

pulbrit, 7.päeval 60ml ühe kulbitäie pulbriga. 9.päeval loobuksid piimast

täielikult.

See, kui kiiresti vähendad koguseid või pulbri sisaldust on Sinu otsustada ning saad

siin lähtuda enda eesmärkidest ja oma lapsest.

Kui oled valmis järgmist söötmist võõrutama ja laps sööb rinnast:

Vähenda söötmise ajalist kestvust iga 2-3p takka 2-3 minuti võrra, kuni imetad vaid

2min, järgmisel ööl reageeri sel ärkamiskorral rahustamismeetodiga. Sa võid

vähendada kestvust korraga ja rohkem kui 2 minuti võrra. Tempo saad valida ise.

Näiteks: Tavaliselt sööb laps kell 4 paiku 16 minutit. 1.päeval söödad 14 minutit ning kui

laps ei uinu kohe pärast toitmist, kasutad enda valitud rahustamismeetodit. 3.päeval

toidad 12min, 5.päeval 9minutit, 7.päeval 7min, 9.päeval 4min, 11.päeval 2 minutit ja

edaspidi kasutad  vajadusel rahustamismeetodit ilma söötmata.
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MINU LAPSE PÄEVAKAVA

★ Kas mu lapse ärkvelolekuajad on eakohased?

★ Kas laps magab päeval piisavalt?

★ Kas lapse päevaune jaotus on tasakaalus? (kõige pikem uinak päeva keskel)

★ Kas mu laps läheb õhtul õigel ajal magama?

★ Kas mu lapse päeva pikkus on talle jõukohane?

★ Kas mu laps sööb öösel liiga tihti?

Mitu (kui üldse) öist toitmist soovin unekooli ajal alles jätta?

………………………………………………………………………………………….

UNEASSOTSIATSIOONID

Uneassotsiatsioonid on asjad/tegevused, mida laps seostab uinumisega ning mida

ta vajab selleks, et uinuda ja uuesti uinuda, kui ta unetsüklite vahel virgub.

Kõige sagedasemad uneassotsiatsioonid:

★ Kiigutamine/hüpitamine süles või pallil

★ Rinnal või kohe pärast söötmist uinumine (ka pudelitoidul olevatel lastel!)

★ Lutiga uinumine

★ Liikuvas vankris uinumine

★ Vanema lähedus

Uneassotsiatsioonid ei ole oma olemuselt head ega halvad, seega tuleks hinnata

nende mõju unele. Negatiivsed uneassotsiatsioonid on need, mis pärsivad lapse

terviklikku und (olenevalt olukorrast võivad need olla nt lutiga uinumine, kussutades

või toites uinumine). Positiivsed uneassotsiatsioonid on need, mis soodustavad

lapse terviklikku und (nt kaisukas, valge müra, magamiskott ja ka voodi).
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Rusikareegel: Laps peab suutma ise korrata neid tingimusi (või on need kogu une

ajal konstantsed), millega ta uinus, selleks, et ta ei vajaks abi uuesti uinumisel, kui ta

unetsüklite vahel virgub.

Uneassotsiatsioone on võimalik võõrutada ka ühekaupa. Korraga võõrutamine on

kiirem ning seega paraneb ka uni kiiremini, kuid palju muutusi korraga võib esialgu

tuua kaasa rohkem pisaraid. Ühekaupa võõrutamine on aeglasem ning nõuab

seetõttu vanemalt pikemat pingutust, kuid sageli on korraga vähem pisaraid (Nt lutt

enne kussutamist; rinnal uinumine enne liikumist). Samas, mõnikord on sama palju

pisaraid nii korraga kui ühekaupa võõrutamisel, seega kui näed, et ühekaupa

võõrutamine toob endiselt kaasa palju nuttu, on ehk kergem hoopis suuremad

muutused korraga ette võtta.

Mõnede assotsiatsioonide võõrutamine on kergem kui teiste. Nt rinna ja luti

võõrutamine (imemise assotsiatsioon) on reeglina keerulisem kui liikumise

võõrutamine (kussutamine, vankris uinumine).

Selleks, et laps saaks õppida iseseivalt uinuma, tuleks eemaldada kõik ebavajalikud

uneassotsiatsioonid. Selleks kasutame allpool kirjeldatud rahustamismeetodeid.

LUTIGA VÕI LUTITA?

Luti kasutamine tekitab vanemates vastakaid arvamusi, aga nagu ikka, pole ühest

õiget või vale seisukohta. Luti kasutamine on vanemate otsus, mis lähtub nii lapse

kui vanemate heaolust ehk pere vajadustest.
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Luti imemine vastsündinu eas alandab imiku äkksurma riski. Lisaks sellele võib lutt

aidata esimestel elukuudel rahuldada imemisvajadust, eriti pudelitoidul olevatel

lastel. Lutt on eriti suureks abiks refluksiga beebidele, leevendades nende vaevusi.

Samuti on see paljude vanemate jaoks oluline abivahend - teadmine, et Sul on

midagi, millega oma nutvat last kiiresti rahustada, annab vanemale enesekindlust ja

maandab ärevust ja stressi.

Pikapeale võib lutt muutuda karguks, mis takistab unetsüklite ühendamist. See

omakorda viib lühikeste uinakute ja sagedaste öiste ärkamisteni. Usinatel imejatel

takistab lutt sügavasse unne üleminekut, mistõttu nad ärkavad pea koheselt, kui lutt

suust kukub.

Millal on lutt probleem, millega tuleks unekooli ajal tegeleda?

★ Kui luti imemine takistab lapsel sügavasse unne vajumast (laps ärkab väga

tihti, kuid rahuneb koheselt, kui lutt suhu panna VÕI ärkab niipea, kui lutt

suust kukub; laps imeb lutti kogu uinaku aja).

★ Laps uinub lutiga ning teeb vaid lühikesi uinakuid ja/või ärkab öösel tihti.

Millal tuleks lutt võõrutada?

★ Beebi ei suuda veel lutti voodis leida ja ise suhu panna.

★ Sa ei soovi, et laps kasutaks lutti pikaajaliselt (vahemikus 9-24 kuud on luti

võõrutamine problemaatiline).

4-7-kuuselt on hea aeg luti võõrutamiseks - kuigi esimesed 3-4 päeva võib laps

lutti otsida, unustab ta selle kiiresti.
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Kuidas võõrutada?

Kõige efektiivsem on lutt lihtsalt ära jätta (vastsündinu eas on ka samm-sammult

meetod efektiivne). Kui lapsed on mitu ERINEVAT uneassotsiatsiooni (imemine ja

liikumine), võiks esmalt võõrutada luti ning soovi korral toetada last sel ajal teise

assotsiatsiooniga (nt kussutamisega, süles hoidmisega).

Võimalikud mugandused:

★ Kasuta lutti vaid kolmanda uinaku jaoks, kuid siis peab see uinak olema

vankris või kõhukotis (teine keskkond). Kui muul ajal uinumine ilma lutita 3-5

päeva jooksul kergemaks ei lähe, tuleks lutt täielikult võõrutada.

★ Kasuta lutti vaid autos. Sellisel juhul on mõistlik esimesel unekooli nädalal

autosõite mitte ette võtta, et laps saaks harjuda luti puudumisega uinumise

ajal.

Pärast 9.elukuud soovitan lutti pigem mitte võõrutada, KUID mitte ka ise

soodustada suuremat sõltuvust lutist.

Luti leidmise lihtsustamiseks võib siduda luti külge taskurätiku või kasutada

kaisukat, mille külge saab lutti kinnitada (googelda “lutihoidjaga kaisulapp”).

Kindlasti võiks voodis olla mitu lutti, juhuks kui üks võre vahelt plehku paneb, ning

lapsele tuleks enne uinumist näidata, kus need asuvad. Helendavad lutid on samuti

abiks luti leidmisel.

Kui laps oma luti kaotab ning seepärast rahuneda või uuesti uinuda ei suuda, aita tal

endal voodis lutt üles leida, selle asemel, et talle ise lutt ulatada. Kui sa uinakute eel

või enne ööund laps oma voodisse asetad, pane lutt tema ette või anna talle kätte

mitte talle suhu. Nii õpib ta kiiremini lutti leidma ja saab aru, et ta peab ise selle

endale tagasi võtma, selle asemel, et oodata, millal emme-issi talle selle annab.
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Õpeta laps ise lutti leidma:

★ Aseta voodisse mitu lutti, mis on kergesti leitavad (helendavad, rätiku küljes,

kaisuka küljes)

★ Ära pane lutti lapsele ise suhu → ulata lapsele lutt kätte või aseta tema ette

voodisse

★ Kui laps uinumisel/öösel lutti otsib, suuna ta käsi lutti ise leidma

★ Anna lapsele aega lutti leida, enne kui selle talle ise ulatad

★ Mängige päeval luti otsimise mängu

NB! Nii varakult kui võimalik anna lapsele lutt ainult uneajaks, et soodustada kõne

arengut.

Luti tagasiandmisest ei tohi saada mäng! Kui laps hakkab lutte voodist välja

loopima, siis ära anna neid pidevalt tagasi. Kui lutid otsas, siis ongi otsas. Nii õpib

laps kiiresti, et Sa ei reageeri luti loopimisele ja ta ei tee seda järgmisel korral enam.

Kui laps nutab lohutamatult, pane lutid ÜHE korra kõik tagasi voodisse ja ütle

lapsele rahulikult, kuid enesekindlalt “kui sa lutid ära viskad, siis pead magama

jääma ilma lutita”. Sellest ära palun siis ka tagane!

Kui Sa märkad esimestel päevadel, et laps uinub peamiselt ilma lutita ning seda ka

öösel ei otsi, võib olla lihtsalt lutt ära võtta ning vältida hilisemat keerulist

võõrutamist.

MINU LAPSE UNEASSOTSIATSIOONID

★ Millised on Sinu lapse uneassotsiatsioonid?

★ Millised neist on positiivsed, millised negatiivsed?

★ Milliseid oled Sa valmis muutma?
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★ Milline on Sinu hetkeressurss muutuste läbiviimisel? Kas oled valmis pikemaks

protsessiks või sooviksid pigem kiireid muutusi?

★ Kas Sinu lapse puhul oleks mõistlikum võõrutada kõik korraga või ühekaupa?

UNEKOOL

Unehaldjas kasutame me gentle sleep training ehk leebe unekooli meetodeid, mille

eesmärk on säilitada usalduslik suhe lapse ja vanema vahel, arvestada lapse

vajadustega ning samal ajal toetades last uute uinumisharjumiste loomisel.

Nutukool on vanemaid polariseeriv, süü- ja hirmutundele rõhuv termin. Kuigi me ei

kasuta ega soovita nn vanakooli meetodeid, mis hõlmavad lapse pikaks ajaks üksi

nutma jätmist või ignoreerimist, leiame, et nutukoolile vastandumine külvab liigset

hirmu, vääritimõistmist ning on sageli sisult eksitav (sest ka kõige leebemad

meetodid võivad sisaldada lapse nuttu).

Paljud vanemad kardavad, et kahjustavad unekooli tehes oma last psühholoogiliselt

või enda sidet lapsega. Nendel hirmudel puudub hetkeseisuga teaduslik alus, kuid

eesmärk on alati teha muutusi võimalikult leebelt ja kiindumussuhet hoidvalt..

Viimased uurimused näitavad, et unekool ehk käitumuslik lähenemine

uneprobleemidele beebi ja väikelapse eas on väga tulemuslik.

Sellegipoolest tahan koos Sinuga üle vaadata peamised unekooli vastu suunatud

argumendid, et saaksid enda pere jaoks õige otsuse teha.
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Peamised vastuargumendid

★ “Lapsel nutta laskmine põhjustab talle eluaegse trauma” - On tõesti olemas

uuringud, mis näitavad, et pikaajaline hooletusse jätmine ja pikaajaliselt

kõrge stressihormoonide tase mõjub lapse psüühikale väga halvasti, AGA

need uuringud viidi läbi Ida-Euroopa mass-lastekodudes, kus lapsi eirati ning

jäeti nutma 18-20 tundi järjest. Sellele lisaks ei ole kujuteldav, millise trauma

jätab lapsele eraldatus emast. See olukord on VÄGA erinev olukorrast Sinu

kodus! Ning neid teaduslikke leide ei saa mingil viisil üldistada igasugusele

nutmisele.

Veelgi enam, nutmine kui tegevus ei ole beebile kahjulik - see on üks

kommunikatsiooni viise, emotsioonide väljendusvahend ja pinge

maandamise viis.

★ “Unekool murrab usalduse Sinu ja lapse vahel ning seega kahjustab

teievahelist sidet” - Esiteks, meie poolt kasutatud meetodid tagavad, et

usaldus lapse ja vanema vahel jääb alles kogu protsessi vältel. Isegi ruumist

väljas meetodi puhul õpib laps kiiresti, et oled tema jaoks olemas, kui käid

teda regulaarselt kontrollimas ja lohutamas, täpselt nagu Sa lubasid. Teiseks,

emotsionaalne side ei ole midagi, mida saab tekitada või murda vaid mõne

päevaga. Uuringud on näidanud, et emotsionaalne side areneb terve lapse

esimese eluaasta jooksul (ja kauemgi!) ning seda mõjutab rohkem see,

MILLINE on vanema reaktsioon, kui see, kui TIHTI või KIIRESTI vanem

reageerib. Seni kuni reageerid lapsele armastaval viisil, tagades tema

tegelikud vajadused (mitte harjumused), areneb teie vahel turvaline

emotsionaalne side ja seda ka siis, kui unekooli läbite.
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★ “Beebid lõpetavad unekooli ajal nutmise sellepärast, et nad annavad alla,

mitte sellepärast, et nad õpivad iseseisvalt rahunema.” - See väärarusaam

baseerub uuringul, kus 4-10 kuused beebid läbisid unekooli ning 3 päeva

jooksul mõõdeti nende kortisooli taset. Nende nutmine vähenes, kuid

kortisooli tase jäi endiselt kõrgeks. SIISKI on see väga eksitav - üleväsinud

beebid kogevad kõrgenenud stressihormoonide taset igapäevaselt. Kolm

päeva on liiga lühike aeg, et usaldusväärselt mõõta, kuidas unekool

stressihormoonide taset mõjutab. Teiseks, kui beebid unekooli ajal

tõepoolest “alla annaks” , siis ei kutsuks nad Sind öösel enam kunagi. Samas

ei juhtu seda eales. Unekooli läbinud laps ärkab endiselt kas nohu,

hammaste tuleku valu, külma jne tõttu - ning alati kui see juhtub, kutsuvad

nad emmet või issit endale appi.

“Parima une jaoks vajad nii struktureeritud unekooli programmide püsivust kui ka

kiindumussõbralike ideede tundlikkust (või harmooniat).”

lk.18 The Happy Sleeper, Heather Turgeon & Julie Wright

Lapse une parandamisel ja ka unekooli tehes lähtume alati sellest, mida laps igas

arenguetapis VAJAB ja milleks on ta VÕIMELINE. Kogu unekooli jooksul peab lapsel

olema tagatud lapsevanema emotsionaalne tugi! Pea meeles, et sul ei ole mitte

kunagi keelatud oma nutvat last lohutada. Oluline on lihtsalt see, KUIDAS sa seda

teed.

ETTEVALMISTUS

Enne unekooliga alustamist tunneta ja hinda enda valmistolekut protsessiks, mis

võib kesta 2-3 nädalat ja sisaldada lapse nuttu. Alles siis, kui oled valmis, alusta

ettevalmistava faasiga. Kui tunned, et veel pole õige hetk, keskendu pisikestele
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sammudele (päevakava, unekeskkond, ettevalmistavad sammud hilisemateks

muutusteks).

Kõigepealt valmista ette iseennast.

Muutused võivad olla Sinu jaoks emotsionaalsed (nt rinnaga uinutamise või toitmise

lõpetamine, kaisus magamisest loobumine), seega tee endale selgeks, miks soovid

muutust ja millised on Sinu eesmärgid (kas need on realistlikud?). Võta endale aega

tunda neid emotsioone, mis Sinu muutuste eel tekivad. Abi võib olla nende läbi

kirjutamisest.

Veendu, et olete partneriga samal lainepikkusel. Vanematevahelised pinged

unekooli ajal raskendavad protsessi ning sageli võib unekool hoopis katki jääda.

Seepärast rääkige juba enne muutuste algust läbi oma lapse uneplaan (pange

pidepunktid paberile kirja!), valige ühiselt rahustamismeetod ja arutage, mida

teineteiselt selle protsessi raames ootate või vajate.

LAPSE ETTEVALMISTAMINE

Mida vanem laps, seda rohkem kaasa teda ettevalmistustesse:

★ 3-7 päeva enne unekooli algust hakka lapsele rääkima, millised muutused

tulemas on ning korda seda iga päev. Isegi beebid mõistavad rohkem, kui me

arvame. Väikelapsega saate märkige aja kulgemist paberketiga (iga päev

lõikate ühe lüli ära) või kalendri abil.

★ Sea koos lapsega/lapse juuresolekul sisse uus unekeskkond. Pange üles

võrevoodi, akna ette pimendavad kardinad jne.

★ Meisterda väikelapsega unerituaali poster. Kui laps saab olla osa muutuste

kujundamisel, on ta hiljem koostööaltim.

★ Rollimängud kaisuloomadega (“Vaata, Sa hakkad koos mõmmiga siin voodis

magama” “Mulle tundub, et mõmmi on nii väsinud, paneme ta tuttu”).
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Mudeldage läbi rahustamismeetodit, kuidas reageerid, kui laps loobib lutti,

ärkab öösel, liiga vara uinakust jne.

★ Näita lapsele, kus hakkab magama tema ja kus magad Sina, eriti kui need

kohad muutuvad seoses unekooliga.

Loo lapsele “jah” keskkond:

★ Unekeskkond peab olema selline, mis võimaldab lapsel uneajaga seotud

reeglitest kinni pidada

★ Tee lapsele reeglite järgimine nii lihtsaks kui võimalik ning sea eakohased,

arusaadavad ja kindlad piirid.

★ Oma tuppa kolimine on sageli lihtsam kui uute harjumuste loomine vanas

keskkonnas

★ Kui oma tuppa kolimine ei ole võimalik, tekita distants lapse voodi ja oma

voodi vahel.

Valmista ette kogu pere! Kui on vanemaid õdesid-vendi, selgita neile eesseisvaid

muutusi ja mida neilt ootad (nt mida nad peavad tegema, kui õde/vend enne

uinumist nutavb, keset ööd nutab jne).

Kui tunekooli kestel hoolitseb lapse eest ka keegi teine, selgita neile muutusi ja mida

neilt ootad.

Kui peres on uneprobleemid mitmel lapsel, hinda, kumma unega soovid kõigepealt

tegeleda. Kahele lapsele korraga unekooli tegemine võib olla liiga intensiivne!

Arvesta sellega, et laps vajab unekooli ajal rohkem tuge ja Sinu

emotsionaalset ja füüsilist lähedust ka ärkvelolekuaegadel.

Vali unekooli tegemiseks periood, mil teie elu on rutiinsem ja rahulikum.
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UNERITUAAL

Unerituaal on midagi, mida te teete enne iga uinumist. Põhimõtteliselt on see

mitte-verbaalsete ja verbaalsete märguannete jada, mis õpetab lapsele, et käes on

uneaeg. Unerituaal on eriti oluline enne õhtust uneaega, kuid alates 3.elukuust

muutub see olulisemaks ka enne päevaseid uinakuid.

Unerituaali kestus kasvab koos lapsega, kuid üldised vahemikud oleks:

★ Uinaku rituaal: 10-15 minutit

★ Õhtune unerituaal: 20-30 minutit

Sinna hulka võivad kuuluda rahustavad tegevused nagu kallistamine/kaisutamine,

massaaž, laulmine, raamatu/piltide vaatamine, magamiskotti panemine, talle tema

siirde-eseme andmine, kardinate sulgemine, valge müra sisselülitamine. Sa võid

panna ta oma õlale ja silitada tema selga, ta ilmselt hõõrub oma nägu vastu sinu

õlga, mis on selge märk tema väsimusest. Kaasa ka verbaalseid märguandeid,

näiteks mõni väike mantra: “[Sinu lapse nimi], on uneaeg, emme armastab sind/oled

emmele kallis, [Sinu lapse nimi] on aeg magama jääda.”

Siin üks näide sobilikust unerituaalist:

★ Söötmine

★ Pesu ja mähkmevahetus

★ Riietumine

★ Kaisutamine/vaikne koosolemine

★ Pildiraamatu vaatamine

★ Magamiskotti panek

★ Unelaul

★ Valge müra mängima + tuba pimedaks
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Rinna/söötmise ja une seose lõhkumiseks peaks imetamine/söötmine

lõppema 20-30 minutit enne lapse voodisse asetamist. Seda nii päevaste

uinakute eel kui enne ööund. Võid liikuda selle suunas järk-järgult, nihutades

söötmist iga päev unerituaalis ühe tegevuse võrra (või 5 minuti kaupa) varasemaks,

kuni vahe on 20-30 minutit. See võib olla ettelmistavas faasis enne unekooli või alata

uneooli esimesel päeval. Aga võid teha selle muutuse ka ühekorraga.

Juba tund aega enne õhtust magamaminekut tasuks jälgida, et mängud ja tegevused

oleksid rahulikud ja vältida liigset lapse ergutamist ja ülestimuleerimist. Ekraanid

võiks välja lülitada vähemalt 1h enne uneaega.

Vannitamine võiks toimuda ENNE unerituaali. Mõne lapse jaoks on vannitamine

liiga stimuleeriv, et ta suudaks kohe pärast seda uinuda. Vees mängimine väsitab,

mis võib tekkida üleväsimuse selleks ajaks, kui laps voodisse jõuab. Vesi muudab

lapse näljaseks, mistõttu tekib vajadus teda uuesti sööta pärast vannitamist, mis

võib aga tähendada seda, et laps uinub ikkagi vahetult pärast söötmist.

Unerituaal tuleb teha ENNE päevakavajärgset uneaja algust, et laps oleks

voodis, kui reaalne uinaku aeg algab (või isegi veidi enne seda).

RAHUSTAMISMEETODID

PAI MEETOD (PAIKNE ASTMELINE ISESEISVUMINE)

Tegemist on ruumisisese meetodiga, mis on sobib 4-7-kuustele beebidele iseseisva

uinumise õpetamiseks. Sobib hästi beebidele, kes magavad vanematega ühes toas

ja rahunevad kergesti vanema juuresolekul või süles. Sobib vanematele, kes taluvad

beebi nuttu kui saavad ise tema juures olla ning see ei muuda neid ärevaks ega

tekita frustratsiooni.
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PAI sobib hästi tugevate uneassotsiatsioonide võõrutamiseks (nagu rinnal uinumine

või magama söötmine, magama kiigutamine, lutt). Vanema kohalolu jääb oluliseks,

seega vanemate kui 7-kuuste beebide puhul tuleks hiljem minna üle Astmelisele

eemaldumisele või Intervallilisele rahustamisele.

Sa jääd lapse juurde kogu uinumise ajaks, kuid laps võib ikkagi nutta (ning väga

tõenäoliselt ta seda teebki), kuid sa ei jäta teda sellel ajal üksi. Märgatavaid muutusi

peaksid nägeme juba 3-5 päevaga (eeldusel, et kõik teised und mõjutavad tegurid

on optimeeritud).

KUIDAS RAKENDADA?

Pärast unerituaali aseta laps voodisse ning istu voodi lähedale või pane ennast lapse

voodi ette pikali. Esmalt anna lapsele aega, et proovida ise magama jääda. Kui laps

hakkab nutma, alusta rahustamist hääle, puudutuse ja vajadusel sülle võtmisega

järgnevalt…

PAI meetodi puhul kehtib nö 2+2+1 reegel. Iga kord, kui laps nutma hakkab, oota

2 minutit (loenda peas 100ni), et anda lapsele aega ise rahuneda ja uinuda. Kui laps

pärast paari minutit endiselt nutab, lohuta ja rahusta teda kuni 2 minutit, kasutades

esmalt häält (rahulik kõne, unemantra kordamine, “ššš”) ja seejärel puudutust (käe

hoidmine rinnal või seljal, silitamine - mis iganes lapsele sobib). Kui ta ei lõpeta 2

minuti jooksul nutmist või ei ilmuta märke sulle vastamisest, siis võta ta umbes 1

minutiks sülle. Seejärel pane ta voodisse tagasi, olenemata tulemusest.

Esimesel 3-4 päeval võid sülle võttes beebit kussutada või kiigutada, edaspidi hoia teda

rahulikult ilma liikumiseta.
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Kui laps muutub hüsteeriliseks, rahusta pidevalt hääle ja puudutusega kuni lapse

nutt hakkab vaibuma. Vajadusel võta laps iga 4-5 minuti takka umbes 1 minutiks

sülle.

Kui laps süles koheselt ei rahune, kallista teda umbes 1 minuti vältel ning

pärast seda pane ta tagasi voodisse, hoolimata sellest, kas ta nutab või mitte.

Ma tean, et see kõlab julmalt, aga kui Sa üritad iga kord last süles täiesti maha

rahustada, hakkab ta järjest pikemaid perioode nutma, et saaks emme-issi sülle

jääda, sest ta õpib, et nii kui ta nutmise lõpetab, paned Sa ta jälle voodisse. Sülle

võtmine on mõeldud selleks, et talle oma kohaloluga kinnitada, et kõik on korras, ja

näidata, et Sa oled tema jaoks olemas, kuid Sa ei kiiguta ega toida teda magama.

NB! Kui sülle võtmine last ei rahusta või mõjub liigseelt stimuleerivalt/frustreerivalt, jätka

ainult hääle ja puudutusega.

Jätka ootamist ja rahustamist seni, kuni laps uinub. Oota voodi juures kuni laps

tundub olevat sügavas unes (see võib võtta 5-20minutit). Kui väljud liiga vara ja ta

ehmatusega ukse avanemise peale ärkab, oled tagasi alguses.

Oluline on päev-päeval vähendada sekkumiste intensiivsust (vähem sülle

võtmist ja puudutust) ja sekkuda aina harvemini.

ASTMELINE EEMALDUMINE

Tegemist on ruumisisese meetodiga, mis on sobilik alates 4 kuu vanusest kuni

väikelasteni välja. Sobib eelkõige oma toas magavatele lastele, kuid võimalik

mugandada ka vanematega samas toas magavatele beebidele.
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KUIDAS RAKENDADA?

1. ETAPP (3-4 päeva)
Täpselt sama nagu PAI meetod.

2. ETAPP (3-4 päeva)
Liigu lapse voodist veidi eemale (nt toa keskele) ja rahusta sealt. Kasuta endiselt

häälega rahustamist iga 2-3 minuti järel, kuid vähenda puudutusega rahustamist ja

(võimalusel lõpeta) sülle võtmist (nt sülle võtmine ainult iga 10-12min takka, kui

selleks on vajadus).

Öösel, kui laps ärkab, aga ei ole toitmise aeg, liigu pärast esimest rahustamist oma

kohale ja jätka samamoodi kui uinumise jala, kui sekkumine on vajalik (ainult juhul,

kui laps magab oma toas). Kui laps magab vanemate toas, rahusta öösel oma voodi

servalt samamoodi nagu siis, kui ta magama jäi.

3. ETAPP (3-4 päeva)
Liigu lapse voodist veelgi kaugemale (nt ukse juurde). Rahusta vajadusel peamiselt

häälega. Vähenda veelgi puudutusega rahustamist (tee seda väga lühidalt või

pikemate ajaliste intervallide takka). Pärast iga sekkumist liigu tagasi oma kohale.

Selles etapis ära enam sülle võtmist kasuta.

Öösel, kui laps ärkab, aga ei ole toitmise aeg, liigu pärast esimest rahustamist oma

kohale ja jätka samamoodi kui uinumise jala, kui sekkumine on vajalik (ainult juhul,

kui laps magab oma toas). Kui laps magab vanemate toas, rahusta öösel oma voodi

pealt häälega.

4. (5.) ETAPP (3-4 päeva)
Liigu ukse taha (vaheetapina võid paariks päevaks ukse praokile jätta). See on suur

samm edasi, mistõttu võib selles etapis esialgu lapselt tulla suurem protest kui

varasematel päevadel (viimane uneassotsiatsioon on Sinu kohalolu!)
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Võid rahustada häälega ukse tagant. Päev-päevalt muuda rahustamise tasasemaks

ja lühemaks. Vajadusel (kui laps ukse tagant rahustamistele ei reageeri) astu iga 4-5

minuti takka korraks tuppa ning lohuta last ühe minu jooksul, seejärel lahku uuesti

ruumist.

Kui laps öö jooksul ärkab, rahusta esmalt ukse tagant, vajadusel kontrolli ja lohuta

last toas 1-2 minutit, seejärel lahku ruumist (järgmine kontroll vajadusel 4-5 minuti

pärast). Kui laps magab vanemate toas, rahusta öösel oma voodist häälega.

Selle meetodi eelis on suur paindlikkus - võid lisada või eemaldada etappe

vastavalt teie protsessi kulule, lapse temperamendile, hetkeolukorrale,

uneassotsiatsioonide arvule jne.

Esimesi tulemusi näed 3-5 päevaga, kuid lõplik une ühtlustumine võib võtta 2

nädalat, olenevalt astmete arvust ja ajalisest kestvusest.

INTERVALLILINE RAHUSTAMINE ehk RAHUSTAMISLAINE

Tegemist on ruumiväline unekooli meetodiga, mis töötab paremini juhul, kui laps

läheb oma tuppa. Seda meetodit on võimalik läbi viia ka ruumis sees, mis puhul

sobib see ka vanemaga samas toas magavatele beebidele. Meetodit saab lühemate

intervallidega rakendada juba 4-5-kuu vanuselt, kuid pigem soovitan seda üle

6-kuustele beebidele ja väikelastele.

Sobib hästi beebidele, keda lapsevanema juuresolek ärritab, kes ei vasta

rahustamisele või kes hoiavad ennast vanema juuresolekul üleval. Ei pruugi sobida

esimese valikuna kõrge eraldatuse ärevusega beebidele!
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See on kõige vastuolulisem meetod, kuid osadele lastele sobib paremini, kui

ruumisisesed meetodid. Eriti vajalik on see vanematele, kes ei suuda ruumisisese

meetodi juures rahulikuks jääda (selles ei ole midagi halba ega häbiväärset).

Närviline, ärev või frustreeritud lapsevanem muudab ka lapse uinumise väga

keeruliseks ja nii on lõppkokkuvõttes kõigile lihtsam, kui kasutada ruumivälist

meetodit.

KUIDAS RAKENDADA?

Pärast unerituaali pane laps voodisse, soovi talle head und und ning lahku

enesekindlalt ruumist.

Järgi X+1 reeglit:

Kui laps hakkab nutma, oota X minutit, enne kui lähed teda lohutama. Kui laps on

nutnud X minutit järjest või väga lühikeste pausidega, mine tuppa ja lohuta last

umbes 1 minuti jooksul, seejärel lahku ruumist järgmiseks ajaliseks intervalliks,

olenemata lapse reaktsioonist (sageli järgneb vanema ruumist lahkumisele uus

nutupuhang).

Jätka ootamist ja rahustamist seni, kuni laps uinub.

Ajalise intervalli, mil viibid ruumist väljas, valid SINA. Meie soovitus on, et

intervall ei oleks lühem kui 4-5 minutit, ega pikem kui 10minutit. Sa ei pea intervalli

pikendama (see ei ole Ferberi meetod!), kuid lähtu sellest, et kui laps ei nuta või teeb

väga pikki pause, ei ole Sul vaja kindla intervalli tagant sekkuda, vaid lähtu

vajadusest (kas laps vajab hetkel lohutamist või üritab magama jääda?).

Mõned lapsed hoiduvad magamajäämisest, et hoida kinni vanemate tähelepanust

või on nende jaoks vanema kohalolu liialt frustreeriv, sest nad ei saa sealt soovitud
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uneabi, seega on selle meetodi juures ülioluline jääda ruumist välja ja anda oma

lapsele võimalus iseseisvalt uinuda.

Selle meetodi puhul on kõige suurem oht rahustamiseaja pikenemine - iga

kord viibitakse lapse juures aina kauem ning see viib aina tugevama ja pikema

nutuni. Seega, püüa alati piirduda 1-2-minutilise lohutamisega, isegi kui laps uuesti

nutma hakkab, kui Sa ruumist lahkud.

Ruumiväliste meetoditega seotud stigmast hoolimata näeme praktikas, et selle

meetodiga on tihti nuttu vähem, kui ruumisiseste meetodite puhul, sest:

★ Komm ei ole laual (rinnad ei ole nö lapse nina all)

★ Lapsevanema emotsioonid ei jää jalgu

★ Lihtne järgida ja vigu vältida

KUIDAS UNEKOOLI LÄBI VIIA?

UNEKOOLI ESIMESED 3-4 PÄEVA

Alusta rahustamisemeetodi rakendamist ööune alguses. Sel ajal on lapse unetung

suurim.

Esimesel 3-4 päeval keskendu iseseisvale uinumisele ööune ja ühe või mõlema

uinaku alguses vastavalt oma uneplaanile (3.uinak võiks endiselt olla kärus

või kõhukotis), ära muretse öiste söötmiste võõrutamise või uinakute pikkuse

pärast.

Öösel kasuta rahustamisemeetodit vajadusel pärast söötmist või nende ärkamiste

korral, mis tavapäraselt ei ole söötmised. Ära lisa söötmisi, vaid jää selle arvu

toitmiste juurde, mis teil seni on olnud!

© OÜ Parentree



Pudelitoidul olevate laste puhul, kes saavad tihedamalt öösel süüa, kui oleks nende

eakohane vajadus, võib kohe hakata andma veidi väiksemat kogust piima või

lahjemal kujul. Pärast toitmist kasuta vajadusel rahustamisemeetodit kuni laps

uinub.

Päevase uinaku katse kestab 45 minutit (ÕHTUL SEE EI KEHTI). Kui laps selle

ajaga ei uinu, võta ta rahulikult üles, sööda (kuid jälgi, et ta ei uinuks), mängi teises

toas 15-30 minutit ning proovi siis uuesti.

Igakord, kui laps ärkab  liiga lühikesest uinakust, keset ööd või liiga vara

hommikul, anna talle 4-5minutit aega, et proovida ise uuesti uinuda - ära

kiirusta sekkuma! Seda isegi siis, kui kella järgi võiks olla juba söögiaeg. Alles siis, kui

laps ei näita selle aja jooksul rahunemise märke, asu sekkuma. See annab lapsele

võimaluse ise uuesti magama jääda.

Kui laps ärkab hommikul väga vara (rohkem kui 30 minutit enne soovitud

äratust), jätka rahustamismeetodiga veel 30-60 minutit kuni äratuseni (või

võimalikult lähedale sellele). Vajadusel kasuta unesilda, et täita liiga varajasest

ärkamisest tingitud auku päevakavas (vaata lähemalt allpool).

Päevaste uinakute ja ööunega on unekooli ajal võimalik eraldi tegeleda (nt

jätta kõik uinakud kärru), kui:

★ Nendega on seotud erinevad assotsiatsioonid (nt päeval uinub vankris, aga

öösel rinnal)

★ Päevauned on hetkel juba head

UNEKOOLI JÄRGNEVAD PÄEVAD (4.+päev)

Alates 4.-5. päevast hakka suurendama söötmiste vahesid öösel (vastavalt Sinu

öiste söötmiste võõrutamise plaanile) ning kasuta vahepealsete ärkamiste korral

oma valitud rahustamismeetodit.
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Vajadusel alusta uinakute pikendamisega 5.-7.päeval, kui uinakud ei ole

iseenesest pikenema hakanud.

LÜHIKESTE UINAKUTE PROBLEEM

Lühikeseks uinakuks nimetame seda, kui laps magab korraga vaid 30-60 minutit.

Alla 6-kuuste laste puhul on lühikeste uinakute probleem sage ja mõnel lapsel

tekivad pikemad uinakud alles 4-5-kuuselt. Pärast 6 kuud on lühikeste uinakute

probleem sageli seotud kas harjumuse, lühikeste ärkvelolekute ja/või

uneassotsiatsioonidega. Kui laps on siiani teinud uinakud vaid abistatult (nt vankris),

võivad uinakud muutuda esimestel unekooli päevadel lühikeseks - see on

normaalne!

NB! Kõik uinakud ei pea olema pikemad kui 60 minutit. Reeglina on vaja ühte pikka

uinakut päevas, eelistatult teine uinak.

Kui Sinu lapsel on hetkel käru-uni hea, võid alustada tubaste uinakute harjutamist

järk-järgult, alustades esimese või teise uinakuga. Kui uinakud on lühikesed igal

pool, siis soovitan unekooli esimesel nädalal teha kõik uinakud toas, et laps saaks

võimalikult palju oma uusi oskusi harjutada.

Esimesel 3-4 unekooli päeval keskendu uneassotsiatsioonide muutmisele ja

iseseisva uinumise harjutamisele, mis võib juba iseenesest viia pikemate

uinakute tekkimiseni. Soodustad pikemate uinakute tekkimist sellega, kui ootad

4-5 minutit pärast lühikest uinakut, enne kui lapse voodist välja võtad. Optimeeri ka

lapse päevakava (vajadusel lühenda või pikenda ärkvelolekuid)!
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Kui esimeste päevade jooksul lõunauni pikemaks ei muutu, alusta 5.-7.päeval

uinakute pikendamisega.

Kui laps ärkab lõunaunest varem kui 1,5h möödudes, jätka oma

rahustamismeetodiga 30-40 minutit, et laps uuesti tuttu suunata. Kui laps uinub

uuesti, lased tal magada uinaku lõpuni (kuni 30minutit üle selle) või kuni ta ise

uuesti ärkab, isegi kui see on 5 minuti pärast. Teist korda pikendama ei pea!

Kui laps uuesti EI uinunud, arvesta järgmist ärkvelolekuaega tema TEGELIKU

ärkamise järgi ning kohanda järgmist uneaega vastavalt vajadusele varasemaks.

Olenemata sellest, kas laps uinus uuesti või mitte, tee äratus suurelt ja selgelt. See

tähendab, et üles ärkab kogu tuba - pane põlema tuli või ava kardinad, ütle: “Tere,

aeg on ärgata! Kuidas sa tudusid?” või “Nii tubli, et sa proovisid tududa.” jne ning

seda rõõmsalt jutu ja naeratusega. See on väga erinev tema nutuga ärkamisest ning

Sinu katsetest teda rahustada, niisiis õpib ta tundma seda erinevust ega pea seda

läbikukkumiseks - see on õppimise aeg!

Uinakute pikenemine võib võtta 1-2 nädalat, seega ära heitu, kui esimeste katsetega

ei õnnestu last uuesti magama saada. See on ka unekooli üks raskemaid osi,

mistõttu alustamegi alles siis, kui laps on juba saanud veidi oma oskusi harjutada.

Pea meeles, et uinak ei pruugi enne pikeneda, kuni kõik olemasolevad

mitteabistavad uneassotsiatsioonid (sh Sinu kohalolu!) on eemaldatud.
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LIIGVARANE ÄRKAMINE

Liigvarane ärkamine on sage probleem, mis on tihti seotud üleväsimusega ning mis

võib unekooli esimestel päevadel teravamalt esile kerkida, sest puudub lihtne

võimalus lapse und tavapärasel viisil pikendada. Üldiselt peame liiga varajaseks

ärkamist kell 6 või varem, kuid see sõltub ka Sinu lapse päevakavast. Oluline on, et

lapse ööuni oleks minimaalselt 11h pikk (näiteks kui laps läheb magama kell 20, on

tema jaoks juba enne 7 ärkamine liiga vara).

Varase ärkamise sagedasemad põhjused:

★ Üleväsimus!!

★ Ebasobiv päevakava (nt liiga vähe päevaund, liiga pikk päev, liiga varane/pikk

esimene uinak)

★ Valguse muutus toas (eriti kevad-suvel)

★ Uneassotsiatsioonid

★ Söötmise ajastus

★ Jahedus

★ Madal rauatase kehas

MIDA TEHA?

Selleks, et aidata lapsel hommikul soovitud ajani magama, peame tema kehale

andma signaali, et tal on tarvis edasi magada, kui ta ärkab enne teatud kellaaega.

Seega, kõiki ärkamisi, mis on enne soovitud äratust (nt kell 7), tuleks käsitleda

samamoodi nagu iga teist öist ärkamist.

Keskendu ööune pikendamisele ehk suuna last tagasi magama nii kaua kui võimalik

(min 30 minutit). Vastasel juhul kinnistavad valgesse minek ja Sinuga suhtlemine

veelgi varajast ärkamist. Kui laps uinub uuesti, ärata ta tavapärasel ajal (nt kell 7) või

© OÜ Parentree



kuni 30 minutit sellest hiljem (max 7:30). Kui laps EI uinu uuesti, kasuta unesilda või

too esimene uinak kuni 30 minutit varasemaks.

Varahommikul võib last olla väga raske magama saada, kuna unetung on vastu

hommikut väike ning keha valmistub ka hormonaalselt juba ärkamiseks (2-3 tundi

enne ärkamist veedame enamus aega kerge une faasis). Sellest hoolimata aitab laps

pimedas oma voodis hoidmine ja magama tagasi suunamine tema ööpäevarütmi

reguleerida ja saadab signaali, et lapsel oleks vaja hommikul kauem magada.

Kuna söötmine vahemikus 4-5 on sageli üks põhjus, miks laps ei suuda uuesti

uinuda, proovi muuta söötmise aega. Vaata üle ka võimalikud välised motivaatorid

(nt piim vahetult pärast ärkamist, maius või multikad kohe pärast ärkamist, võib-olla

on see ainus aeg päevas, mil laps saab Sinuga segamatult aega veeta jmt).

Vajadusel palu perearstil kontrollida hemoglobiini ja ferritiini. Ka madalamapoolne,

ehkki normi piires, hemoglobiininäit võib juba mõjutada und. Kahtluse korral võib

tarvitada Nõgel rauapreparaat - ka profülaktikaks - kuid kindlasti konsulteeri

eelnevalt enda perearstiga!

UNESILD

Selleks, et last varajasest ärkamisest hoolimata õiges päevarütmis hoida, võid

kasutada unesilda. Kasuta unesilda, kui laps on ärganud 1h või rohkem enne

oma oodatud ärkamisaega (nt 7-19 graaiku puhul 6:00 või enne seda). Unesild

toimib hästi 6-8 kuu vanuseni, kuid seda võib katsetada ka vanematel lastel.

Unesild peaks toimuma plaanipärase hommikuse äratuse paiku (minimaalselt ~1h

pärast reaalset ärkamist) ning  kestma max 10-15 minutit (kindlasti ärata laps üles!).

NB! Sageli on unesilda kõige lihtsam teha vankris/kõhukotis, aga mitte lapse peamist

uneassotsiatsiooni (söötmine, kussutamine) kasutades!!

© OÜ Parentree



Kui lapsel on raske pärast unesilda tavapärasesse uinakusse jäämisel või varane

ärkamine ei parane 3-5 päeva jooksul,  siis unesild ei toimi ja tuleks lõpetada nende

tegemine.

Näide: 6-kuune beebi ärkab kell 5:30 tavapärase 7:00  asemel. Sa ootad esmalt 5

minutit, et anda talle aega ise uuesti uinumist proovida. Seejärel jätkad

rahustamismeetodiga 6:30ni, kuid laps ei uinunudki uuesti. Nüüd söödad ta nagu

tavaliselt ning mängite lühidalt teises toas. Kell 7:10 paned ta vankrisse. Ta jääb paari

minutiga magama ning äratad ta kell 7:30. Vastavalt lapse väsimusemärkidele, pane ta

esimesse päevakavajärgsesse uinakusse kas tavapäraselt kell 9:15 või veidi hiljem kell

9:30.

Varase ärkamise muutmine on üks keerulisemaid protsesse ning võib võtta

2-4 nädalat. Seega, ära heitu, kui see kohe esimesel nädalal ei õnnestu. Kui aga

varajane ärkamine kõikidest pingutustest hoolimata ka kolmandal nädalal püsib,

soovitan tulla konsultatsioonile.

EBAREGULAARNE SARRUSTAMINE

Kõik leebe unekooli meetodid põhinevad käitumispsühholoogial. Beebid (ja

täiskasvanud) kohandavad oma käitumist vastavalt sellele järgnevale reaktsioonile

või tagajärjele.

Näide:

Harjumus rinnal uinuda:

★ beebi on unine → beebi saab rinda → beebi uinub → tekib seos uinumise ja

imetamise vahel

★ beebi on unine → ei saa rinda → beebi hakkab nutma → Sa annab beebile

rinda → beebi uinub → seos imetamise ja une vahel kinnistub veelgi
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★ Järgmisel korral, kui Sa ei anna beebile uinumiseks rinda, hakkab beebi jälle

nutma, sest varasemalt on ta sellele vastuseks saanud rinda.

See tähendab, et laps on aru saanud, et selleks, et rinda saada uinumise ajal, tuleb

tal nutma hakata. Seega, kui Sa enam ei anna beebile rinda, hakkab ta nutma (sest

nutmine → imetamine). On ka väga loogiline, et kui kohe rinda ei tule nutu peale,

siis nutt tugevneb (ja võib muutuda hüsteeriliseks), sest laps teeb veel rohkem seda,

mis siiani on tasu ehk rinna toonud.

Ebaregulaarne sarrustamine tähendab, et sa MÕNIKORD kinnistad käitumist,

teinekord mitte ehk et mõnikord laps saab nutu peale rinda ja teinekord mitte (siin

pean silmas nutmist just konkreetses uinumise olukorras, mitte üleüldiselt).

Näide:

Sa üritad öist söötmist võõrutada, seega ühel ööl jääd endale kindlaks ja ei anna

lapsele piima. Teisel ööl nutab laps veelgi rohkem, Sa annad järele ja pakud piima.

Sellisel viisil kinnistunud käitumist on kõige raskem muuta, sest laps ei tea, MILLAL

preemia tuleb, aga ta teab, et MÕNIKORD see tuleb, mis paneb teda veelgi rohkem

selle nimel “pingutama”.

KUSTUMISPUHANG

Eriti oluline on eelmist punkti silmas pidada siis, kui käes on kustumispuhang. Kogu

unekooli protsess sisaldab tavapäraseid tõuse ja mõõnu. Üks tagasilöök, mida me

näeme peaaegu iga lapse puhul (ja see on ka põhjus number 1, mis vanemad

unekoolist loobuvad) on midagi, mida kutsume kustumispuhanguks.

Esiteks, mida peame silmas “kustumise” all? Kui soovime muuta kellegi käitumist

(laps või täiskasvanu), peame mõistma, mis põhjustab või soodustab seda käitumist.

Eelmises lõigus toodud näites on lapse öised ärkamised soodustatud sellest, et ta
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saab rinda iga kord, kui ööselt ärkab. Kui me soovime, et laps ei küsiks iga kord

ärgates rinda, tuleb meil muuta VANEMA vastust lapse käitumisele. Seda

käitumismustri muutust kutsumegi “kustumiseks”. Kustumine on võimalik ainult läbi

järjepidevuse!

Mis juhtub pärast seda, kui lõpetame lapse käitumisele harjumuspäraselt

reageerimise (näiteks magama toitmise), on see, et algselt laps protesteerib

muutuse vastu. Mõned lapsed harjuvad aga uue olukorraga ruttu ning näed

muutust nende käitumises juba esimesel paaril päeval. Kuid niipea, kui laps

mõistab, et preemiat (rinda), millega ta harjunud on, ei anta talle enam siis, kui ta

tahab (ärkab), hakkab ta käitumist (nutmist), mis varem on preemia kätte toonud,

rohkem tegema.

See võib tähendada, et laps nutab valjemini ja/või kauem. Ta võib hakata

protesteerima unerituaali vastu, kuna teab juba, mis teda ees ootab. See on täpselt

see, mida näeme sageli 3.-4. unekooli päeval (mõnikord veidi varem või hiljem).

On ülioluline, et jääd sellel “kustumispuhangu” perioodil püsivaks! Kui selle ajal

murdud, kinnistad lapse jaoks uut õpitud tõde: “Tuleb välja, et ma lihtsalt pean

kõvemini ja kauem karjuma, et saada, mida ma tahan.” Lisaks sellele oled nüüd vana

käitumismustrit ebaregulaarselt sarrustanud, mis viib järgnevatel päevadel veelgi

kõvemate nutuhoogudeni ning tähendab, et lapse une paranemine võtab tunduvalt

kauem aega.

ABISTAVAD TEHNIKAD

★ Kui võõrutad magama imetamist, võib abi olla sellest, kui last paneb

magama isa/teine vanem. See on paljudele beebidele vähem frustreeriv ja

seega lihtsam, seda eriti öösel.
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★ Kui lapsel on selge eraldatuse ärevus emast, siis võib olla lihtsam, kui

esimesed 3-4 päeva paneb last magama ema, kuid isa kaasatakse unerituaali.

Kui laps eelistab tugevalt ema, võib isal olla lihtsam alustada uinakutest.

★ Luba lapsel oma emotsioone väljendada! Nutu vaigistamine ei ole

eesmärk omaette. Frustratsioon muutuste suhtes on normaalne - eriti kui

soovime midagi muuta ajal, mil laps on väsinud ja seega kergesti ärrituv.

★ Kaasregulatsioon - Laps peegeldab Sinu emotsioone, seega jää ise

rahulikuks. Mehhaaniline rahustamine ei anna eriti head tulemust kui seda

teeb ärritunud, ärev või vihane lapsevanem. Hinga teadlikult aeglaselt ja

sügavalt sisse-välja, kui last süles hoiad ning jälgi, kuidas ka tema hingamine

rahuneb. Vajadusel kogu ennast teises toas. Analüüsi, miks on Sul raske

lapse nuttu kuulata, kuigi tead, et temaga on kõik korras? Kas Sinus tekib

süütunne, hirm, ärevus? Võta enda emotsionaalset seisundit arvesse ka

meetodi valikul.

★ Rahustav sisendamine/mantra - Sul võib olla abi sellest, kui Sa

rahustamismeetodi rakendamise ajal kordada endale ja lapsele mõttes või

isegi valjusti järgmisi mantraid:

○ “Sa oled hoitud”, “Sa oled armastatud”, “Emme (issi) on Sinuga” “Sul on

minuga turvaline”

○ “Temaga on kõik hästi.” “Me saame koos sellega hakkama.” “Ma tean,

mida ma teen.” “Mul on teadmised ja oskused, et teda toetada.”

★ Rahustav hingamine - keskendu sügavatele hingetõmmetele. Ole kohal, ent

ära mine lapse emotsiooniga kaasa.

PROBLEEMID & LAHENDUSED

Sagedased komistuskivid:

★ Vanemad sekkuvad liiga palju, andmata lapsele aega ise rahunemiseks (nt

võtavad last liiga tihti sülle või hoiavad järjest pikemalt).
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★ Vanemad suurendavad päev-päevalt sekkumise intensiivsust, selle asemel, et

seda vähendada (NB! kustumispuhang!).

★ Vanemad tõlgendavad lapse nuttu hädakisana ja panevad lapse

harjumuspärasel viisil magama (seda eriti kustumispuhangu ajal).

★ Vanemate enda emotsioonid jäävad jalgu. Ärritunud, ärev, kurb või

furstreeritud vanem ei saa last unekooli ajal toetada

Kui uinumisaeg esimese 4-6 päevaga ei lühene või rahustamine raskeneb:

★ Kontrolli meetodi kasutamist (kas võtad last liiga sageli või liiga kauaks sülle?

Sekkuda liiga tihti või intensiivselt? Püsid liiga kaua ruumis?)

★ Hinda ebaregulaarset sarrustamist (üks kõrvalekalle võib tuua kaasa

mitmepäevase tagasilöögi)

★ Kaalu meetodi vahetust - see meetod võib olla Sinu lapsele liialt stimuleeriv

(nt PAI või astmelise eemaldumise puhul) või muul põhjusel ebasobiv (nt

eraldatuse ärevus, sinu enda ärevus, jne)

★ Hinda teisi segavaid faktoreid

○ Võimalik uneregressioon või motoorse arengu hüpe?

○ Ebasobiv päevakava (nt laps on üleminekueas, magab päeval liiga

vähe või liiga palju)

○ Unekeskkond

○ Toitumine (nt toidutalumatus või seedeprobleemid)

○ Sinu enda emotsionaalne valmidus

Kui laps tõuseb voodis püsti, aseta ta esimese paari sekkumise ajal uuesti pikali ning

jälgi oma lapse reaktsiooni! Mõne lapse jaoks on pidev pikali panek esimestel

päevadel abistav, teisele mõjub see ärritavalt. SAMAS, laps peab lõpuks õppima ise

pikali tagasi minema, muidu saab Sinu assiteerimisest järgmine kark ning laps

vajab Sinu abi jätkuvalt alati, kui öösel ärkab.
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MINU LAPSE UNEPLAAN

★ Milline on minu lapsele ja perele sobilik rahustamismeetod?

★ Millised on minu enda hirmud seoses unekooliga?

★ Kuidas saame paarina üksteist toetada?

★ Kas ma tean, kuidas käituda, kui mu lapse ärkav hommikul või lõunaunest liiga

vara?

★ Kas mul on plaan öisteks ärkamisteks?

Käesolev materjal on vaid isiklikuks kasutamiseks! Kui tunned, et ka Sinu tuttaval,

pereliikmel, või sõbral võiks selleks kasu olla, juhata nad Unehaldja kodulehele

www.unehaldjas.ee, selle asemel, et seda PDF’i nendega jagada. Tänan sind mõistva

suhtumise eest!

© OÜ Parentree


