
Πριν γεννηθεί το μωρό

Αν το παιδί σας ρωτήσει γιατί θα κάνετε ένα 
μωρό, μη του δώσετε πολύπλοκες εξηγήσεις. Απλά 
πείτε του ότι η οκογένεια θα αποκτήσει ένα νέο 
μωρό. 

Αφήστε το παιδί να πάρει μικρές αποφάσεις μόνο 
του όπως τι θα φορέσει, ποιά βιβλία θα διαβάσει, τι 
φαγητό θα φαέι. Έτσι θα αισθανθεί οτι έχει ακόμα 
τον έλεγχο για κάποια πράγματα που συμβαίνουν 
στη ζωή του.

Χρησιμοποιήστε στο καθημερινό σας λεξιλόγιο 
λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα όπως 
"χαρούμενος", "ευτυχισμένος", "λυπημένος". Το 
παιδί θα συνηθήσει να τις ακούει και θα μάθει να 
τις χρησιμοποιεί. Αυτό θα το βοηθήσει να εκφράζει 
τα συναισθήματά του με λέξεις αντί για πράξεις.

Θα πρέπει να αναμένετε να έχει το παιδί 
ανάμεικτα συναισθήματα για το νέο μωρό. Μην 
περιμένετε να είναι ενθουσιασμένο και χαρούμενο 
συνέχεια. Εξηγήστε του οτι είναι αποδεκτό να 
δείχνει απογοητευμένο με την άφιξη του νέου 
μωρού. 

Ετοιμάστε μικρά δώρα που θα έχετε έτοιμα να 
του δώσετε όταν οι φίλοι σας φτάνουν στο σπίτι με 
δώρα για το νέο μωρό.

Διαλέξτε ένα ωραίο δώρο που θα φέρει σπίτι το 
μωρό από το μαιευτήριο για το μεγάλο αδελφό. 

Ο χώρος που κοιμάται τώρα το παιδί θα πρέπει να 
είναι ο ίδιος με αυτόν που θα κοιμάται όταν θα 
έλθει το νέο μωρό στο σπίτι. Φροντίστε αυτό να 
έχει σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον 2 μήνες πριν 
τη γέννηση του νέου μωρού.

Αφήστε το παιδί να σας βοηθήσει να πάρετε 
αποφάσεις που αφορούν το νέο μωρό. Μπορεί για 
παράδειγμα να διαλέξει το χρώμα της κουβέρτας, 
να του αγοράσει ένα δωράκι ή να αποφασίσει που 
θα τοποθετήσετε την κούνια του μωρού. 

Αφήστε το παιδί να παίξει με μία κούκλα για να 
μάθει πως κρατάμε σώστα το μωρό. 

Διαβάτε του βιβλία που αναφέρονται στην 
απόκτηση μικρού αδελφού. Δείξτε του 
φωτογραφίες του ίδιου όταν ήταν μωρό. 

Επιλέξετε έναν ειδικό χώρο (πχ ένα κουτί ή ένα 
συρτάρι) που θα μπορεί να βάλει κάποια παιχνίδια 
που δε θα θέλει να μοιραστεί με το νέο αδελφάκι 
του. 

Η μαμά μπορεί να ηχογραφήσει ή να 
βιντεοσκοπήσει τον εαυτό της διαβάζοντας ένα 

παραμύθι. Το παιδί θα μπορεί να την ακούει όταν 
αυτή θα λείπει στο μαιευτήριο.

Όταν η μαμά θα είναι στο μαιευτήριο

Προσπαθήστε να διατηρήσετε την καθημερινή 
ρουτίνα του παιδιού.

Αν είναι δυνατό, επιτρέψτε του να επισκεφθεί το 
μωρό στο μαιευτήριο.

Όταν φτάσει στο μαιευτήριο, είναι προτιμότερο 
να μην το  περιμένει η μητέρα με το μωρό αγκαλιά.

Αναθέστε του κάποιες αρμοδιότητες για το 
διάστημα που λείπει η μαμά, όπως για παράδειγμα 
να ποτίζει κάποιο φυτό.

Μετά την άφιξη του μωρού στο σπίτι

Επιτρέψτε στο παιδί να κρατήσει το μωρό στην 
αγκαλιά του. Φροντίστε πάντως να είναι καθιστό για 
να αποφύγετε τα ατυχήματα.

Ζητήστε του να σας βοηθήσει σε θέματα 
φροντίδας του μωρού όπως να φέρει την πάνα, να 
του βάλει κρέμα ή να διαλέξει ποιο φορμάκι θα 
βάλει.

Αν και τα δύο παιδιά σας χρειαστούν ταυτόχρονα, 
ασχοληθείτε πρώτα με το μεγαλύτερο. Το μωρό 
μπορεί να περιμένει μερικά λεπτά για το μπιμπερό 
του ή για την αλλαγή της πάνας του.

Μιλήστε δυνατά στο μωρό επαινώντας το 
μεγαλύτερο παιδί, πχ "ο αδελφός σου ξέρει να 
κάνει ποδήλατο, όταν μεγαλώσεις θα σου μάθει κι 
εσένα".

Ερμηνεύστε τη συμπεριφορά του μωρού με 
τρόπο θετικό για το μεγαλύτερο, πχ "βλέπεις πως το 
μωρό σου κρατάει το χέρι; σε αγαπάει".

Μιλήστε στο παιδί με λέξεις που εκφράζουν 
συναισθήματα ("λυπάμαι που δε μπορώ να βγούμε 
μαζί βόλτα τώρα").

Βγάλτε φωτογραφίες των παιδιών σας, όλα μαζί 
και το καθένα ξεχωριστά.

Οργανώστε τη μέρα σας έτσι ωστε να μπορέσετε 
να αφιερώσετε ειδικό χρόνο στο μεγαλύτερο παιδί 
σας. Χαρίστε του επιεπλέον αγκαλιές και φιλιά. 

Η άφιξη του νέου μωρού. 
Οδηγός για τα μεγαλύτερα αδέλφια


