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Семеен план за сън след раждането на бебето 
 

В това упражнение ще ти дам насоки как бихте могли заедно с партньора ти 
да създадете план за сън като използвате първата стратегия от видеото 
„Споделени нощи“.   

 
Същността на тази стратегия се изразява в това, че родителите или 

помощници с бебето през нощта спят като се редуват на определен период. 
Вариант е с партньора ти, или помощника да имате по една или две нощи 
самостоятелен сън, или да разделяте нощта. Зависи само и единствено от 
вашето семейство и предпочитания.  

 
Например: За вашето семейство е удобно петък и събота да са твоите дни за 

пълноценен нощен сън, защото партньорът ти почива през уикенда. Хубаво е 
обаче, да добавите поне още една нощ през седмицата или да поделите 
няколко. При поделяне на нощта имам предвид, например ти да лягаш заедно с 
бебето вечер и да спиш непробудния си сън в първата половина на нощта. А 
партньорът да спи самостоятелно във втората половина на нощта.  

Това е само пример, за да ти разясня как работи тази техника. 
Разпределението е изцяло във ваши ръце.  

 
Важно е да създадете план за действие преди бебето да се появи, за да може 

да изговорите отделните елементи и евентуална нужда от подготовка. Истината 
е, че винаги планът може да се промени в движение, но по-ценното е, че двамата 
с партньора ще сте обсъдили и взели решение как да си помогнете взаимно 
всеки да получава качествен и продължителен сън, от който се нуждае.  

 
Може би ще е нужна и малко подготовка – от типа на друга стая, в която да 

има възможност за спане. Не е нужно да е допълнително легло – чудесна работа 
би свършил матрак или удобен диван. Също така, комплект тапи за уши или 
нежен бял шум, биха осигурили спокойна среда за непробуден сън.  

 
Първа стъпка: Кой ще се грижи за бебето нощем? 
 
По-долу в списъка добави хората, които биха могли да се грижат за бебето 

нощем. Напълно нормално е, ако в него сте само ти и партньора ти, но това не 
означава, че тази стратегия няма да сработи или няма смисъл да опитате да я 
приложите.  

 
Ако ти се струва, че наистина само ти и партньора може да се грижите за 

бебето нощем, помисли още веднъж и поговори с родителите ви или много 
близки приятели, дали не би било удобно за тях веднъж седмично или на 10-15 
дни да поемат първата част на нощта до полунощ (например от 21:00 до 24:00ч.).  
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1. _______________  кога/ден/часови интервал: _______________ 

 
2. _______________  кога/ден/часови интервал: _______________ 

 
3. _______________  кога/ден/часови интервал: _______________ 

 
4. _______________  кога/ден/часови интервал: _______________ 

 
5. _______________  кога/ден/часови интервал: _______________ 

 
_________________________________________________________ 

 
 
Втора стъпка: От кога да започнем да прилагаме плана? 
 
Много често майките с първо бебе имат нужда от време, за да се отпуснат и 

доверят бебето на някой друг, дори и това да е партньорът. И това е напълно 
разбираемо и естествено. Също така е важно да се вземе предвид как върви 
кърменето и здравословното състояние на бебето. 

 
Препоръчвам ти да започнете да прилагате този план, когато вече сте 

нормализирали кърменето и производството на кърма се е адаптирало, което 
често се случва към 4-6 седмици след раждането. 

 
Започваме от ______________________ (дни/седмици след раждането) 
 

_________________________________________________________ 
 
Трета стъпка: Кое е по-удобно за вас: да се въртите за цяла нощ или да 

разделяте на часови интервали? 
 

• Цяла нощ за всеки един участник 
• Часови интервали  
• Комбинация и от двата варианта 

  
_________________________________________________________ 

 
Четвърта стъпка: Колко често ще споделяте нощите? 
 
Някои хора се справят добре с по-малко сън, други имат жизненоважна нужда 

от по-голямо количество спокоен сън, за да се чувстват здрави и енергични. 
Отново зависи изцяло от вас с партньора и останалите участници. Не е нужно 
да разпределяте дните по-равно. По-важното е да си осигурите баланс на 
седмична база, така че всеки да има поне 2-3 нощи спокоен сън.  
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1. Аз __________________ (дни/седмично; конкретни дни и др.) 

 
2. Партньор _________________ (дни/седмично; конкретни дни и др.) 

 
3. Помощник 1 _______________ (дни/седмично; конкретни дни и др.) 

 
4. Помощник 2 _______________ (дни/седмично; конкретни дни и др.) 

 
5. Помощник 3 _______________ (дни/седмично; конкретни дни и др.) 

 
_________________________________________________________ 

 
Пета стъпка: Ако поделяте нощите, как ще го правите? 
 
И тук отново не целим равенство, а удобство. Ако изберете ексклузивно 

кърмене на бебето през нощта, то моят съвет е майката да поеме първата част 
за сън, защото повечето бебета са склонни да правят непрекъснат сън от 4-5 
часа още първите седмици от раждането си.  

 
Как ще поделяте нощта (часови интервал)? ____________________________ 
 
 
1. Моята смяна (от - до) ________________________  

 
2. Партньора (от - до) __________________________  

 
_________________________________________________________ 

 
Шеста стъпка: Къде ще спи „сънливкото“, който има възможност за 

непробуден сън? 
 
Ако имате възможност, най-добрият вариант е човекът, който няма да се 

грижи за бебето през нощта, да спи в отделна стая. Ако ли не, може да опитате 
с тапи за уши. Важно е да намерите среда, в която сънят да бъде непрекъснат, 
за да може да бъде също качествен и достатъчен.  

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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Седма стъпка: Как ще се храни бебето през нощта? 
 
Разгледай вариантите, описани в урока и изберете удобния за вас. Не 

забравяй, че винаги в движение може да променяте и да адаптирате плана.  
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Поздравления! Вашето семейство е една крачка по-близо до възможността 

да имате добър сън като количество и качество седмично след появата на 
бебето.  

 
 


