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1. Pierwsze trzy miesiące wspominasz: 

a) jak sielankę – noworodki przecież cały dzień śpią, więc było dużo czasu dla siebie. 
Potem niestety zaczęło się to powoli zmieniać 
b) jak koszmar – dziecko cały czas płakało! Całe szczęście to minęło wraz z kolkami 
c) trzy miesiące?  Tak naprawdę ze zmęczenia nie pamiętasz całego pierwszego roku 

2. Twoje dziecko je: 

a) książkowo, co trzy godziny. To zasługa rytuałów, które wprowadziłaś 
b) bardzo często, czasami co godzinę, ale są dni, że co 15 minut! 
c) raz dziennie: od rana do nocy 

3. Twoje niemowlę zasypia: 

a) samo, wystarczy odłożyć je do łóżeczka, choć czasami musisz je trzymać za rączkę 
b) tylko na rękach, przy białym szumie, miarowo kołysane 
c) jak się uda, choć częściej się nie udaje 

4. A gdy już śpi: 

a) nic go nie obudzi, a to dlatego, że od samego początku nie chodziłaś przy nim na 
paluszkach i przyzwyczajałaś je do codziennych hałasów, 
b) nie możesz zachowywać się głośno, więc czatujesz przy drzwiach na listonosza, 
żeby zdążyć, zanim wciśnie dzwonek 
c) jedno oko jest zawsze otwarte. Siedzisz na kanapie bez ruchu i nie robisz absolutnie 
nic, bo wystarczy przejechać mopem po podłodze, żeby obudziło się z krzykiem. 
Nawet jeśli śpi piętro wyżej, za zamkniętymi drzwiami, pod którymi podłożyłaś koc, 
żeby wytłumić przypadkowe skrzypienie podłogi 

5. Kiedy twoje dziecko się budzi: 

a) dopijasz w spokoju kawę, bo przeczytałaś gdzieś, że nie trzeba biec na każde 
kwilnięcie i faktycznie – dziecko często zasypia samo ponownie 
b) postękuje coraz głośniej, bo jest już głodne albo ma mokro 
c) wybucha tak głośnym płaczem, że biegniesz do niego z sercem w gardle, bo jesteś 
pewna, że wypadło z łóżeczka 
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6. Twoje dziecko płacze: 

a) rzadko, za to bardzo dużo się śmieje 
b) często, to znaczy zawsze wtedy, kiedy: ma mokro, jest głodne lub znudzone. 
Czasami masz wrażenie, że jest znudzone cały czas 
c) nieustannie, nawet jeśli dopiero co je przewinęłaś i nakarmiłaś, a teraz nosisz na 
rękach, śpiewasz i robisz przysiady z podskokiem w półobrocie. Podejrzewasz, że 
przeszkadza mu zbyt intensywne słońce albo pies sąsiada, który szczeka na zewnątrz, 
ale kiedy zasłaniasz okna, przeszkadza mu znowu ciemność  

7. Na twoje dziecko zawsze działa: 

a) przytulenie, mizianie ulubionego kocyka, grzechotka wręczona do rączki 
b) noszenie na rękach, podskakiwanie na piłce treningowej, zabawa z rodzicem 
c) oddałabyś wszystko, żeby to wiedzieć – jednego dnia działa śpiewanie kołysanek, 
drugiego zasłonięcie uszu, a trzeciego absolutnie nic 

8. Na twoich rękach: 

a) dziecko momentalnie się uspokaja tak, że potem możesz je odłożyć, 
b) dziecko się uspokaja, ale nie możesz go odłożyć, bo chce więcej i więcej, więc 
chodzisz z nim nawet do toalety, 
c) dziecko płacze jeszcze głośniej, tak jakby wcale nie chciało na nich być, ale kiedy je 
odkładasz, okazuje się, że jednak zmieniło zdanie i z powrotem chce na ręce  

9. Zabawki: 

a) twoje dziecko bardzo je lubi, ale jeszcze chętniej bawi się swoją skarpetką 
b) zajmują dziecko tylko na 15 minut pod warunkiem, że to coś nowego 
c) to strata kasy. Przecież małe dziecko ma gdzieś zabawki i chce tylko rodzica! 

10. Kiedy opowiadasz o swoim dziecku: 

a) nikt ci nie wierzy, że masz tak dobrze! 
b) matki kiwają ze zrozumieniem głową, bo one też tak mają! 
c) nikt ci nie wierzy – na pewno przesadzasz! 
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JEŚLI ZAZNACZYŁAŚ NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI A: 

Masz anioła, nie dziecko. Nie musisz się niczym martwić.  
 

JEŚLI ZAZNACZYŁAŚ NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI B (lub A i B po 
równo): 

Spokojnie, dzieci tak mają. To, że twój maluch słabo śpi, intensywnie ssie pierś czy cały 
dzień mógłby być noszony o niczym jeszcze nie świadczy. Od High Need Babies różni 
się tym, że czasami jednak poleży czy pobawi się sam – nawet jeśli tylko kilka minut – i 
płacze zazwyczaj z wyraźnego powodu. No i przede wszystkim można nad tym płaczem 
jakoś zapanować, wystarczy wziąć dziecko na ręce lub odwrócić uwagę jego ulubioną 
zabawką.  
 

JEŚLI ZAZNACZYŁAŚ NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI C: 

Twoje dziecko to typowe High Need Baby, które jest: 

– nadwrażliwe i przez to ciągle niezadowolone – przeszkadza mu światło i brak 
światła. Hałas i cisza. Samotność i tłum. Wybudza go szelest liści na drzewie za oknem, 
dlatego rodzicowi często wydaje się, że dziecko płacze bez powodu, ale nie, powód jest 
poważny: na dworze zerwał się wiatr, 

– zmienne jak polska pogoda – jednego dnia uspokaja, a następnego może ci za to 
samo odgryźć palec, 

– zero-jedynkowe – jeśli czegoś chce, oznajmia to zawsze donośnym krzykiem, nie 
uznając żadnych półśrodków. Nie dla niego kwilenie i postękiwanie, jak coś nie pasuje, 
w ciągu sekundy dowiesz się o tym nie tylko ty, ale wszyscy sąsiedzi. W późniejszym 
wieku przechodzi to w nieustępliwość – nie dla rodziców hajnidów rady, żeby nie 
reagować na bunt dwulatka, bo to dziecko będzie tak długo krzyczeć, aż w końcu 
zareagujesz. Aha, i zawsze pamięta, że miesiąc temu obiecałaś czekoladę, jeśli bez 
krzyku wyjdzie z placu zabaw. Tak, ono nigdy nie odpuszcza, 
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– ruchliwe i ciekawskie – to takie, co nie poleży nawet przez sekundę. Przeszkadza mu 
każdym czerwone światło, kiedy jedziecie samochodem, a w sklepie zakupy robisz w 
półki w biegu, bo nawet na sekundę nie możesz  zatrzymać wózka.  

– nieodkładalne, próba odłożenia kończy się wrzaskiem i histerycznym płaczem. Ciągłe 
noszenie jest wpisane w opiekę nad HNB.  

 
JEŚLI ZAZNACZYŁAŚ TAK SAMO DUŻO ODPOWIEDZI B I C: 

Zastanawiasz się, czy jesteś rodzicem High Need Babies – uspokoję cię. Na pewno nie 
jesteś. Bo rodzic High Need Babies nigdy się nad tym nie zastanawia. Od początku 
czuje, że coś jest nie tak, bo dziecko jest bardziej wrażliwe, płaczliwe, wymagające. 
Macierzyństwo koleżanek łatwiejsze, a u Ciebie wszystko nie tak. Matki to po prostu 
wiedzą.  

 


