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Prilagodba 

djeteta na prve 

dane u 

jaslicama/vrtiću 
 
 

Edukativni materijal 

sa savjetima za roditelje 
 

Tijekom polaska u jaslice/vrtić: 

• dopustite djetetu da u jaslice/vrtić ponese omiljenu igračku, dekicu, 

dudu, bočicu i sl. jer ti predmeti za koje je dijete vezano predstavljaju 

prijelazni objekt i olakšavaju prijelaz iz roditeljskog doma u jaslice/vrtić 

na način da djeci pružaju osjećaj sigurnosti u novoj sredini 

• odgojitelje i stručne suradnike prihvatite kao partnere, saveznike, 

informirajte ih o djetetovim navikama, funkcioniranju, bitnim 

medicinskim podatcima i slično, te ih tražite za savjet ako ste u 

nedoumici 

• od djeteta se odvajajte sigurno, kratko i u vedrom raspoloženju, 

naglasite da ćete se vratiti po njega i pokušajte definirati nakon koliko 

vremena ćete se vratiti - vremenski tijek prikažite kroz određene radnje 

s obzirom da djeca još nemaju pojam o vremenu - npr. „Ja sada idem 

na posao. Ti ćeš se do tada igrati, zatim ćeš ići van, ručati, pa spavati 

i onda se opet igrati, a poslije toga ću doći po tebe.“ 

• međutim, koliko god vam odvajanje od djeteta bilo teško, nikako 

nemojte otići bez da se pozdravite s djetetom jer ideja da će mu biti 

lakše ako se zaigralo pa vas nije vidjelo kada ste otišli je kriva - ruši 

djetetovo povjerenje u vas (dijete će konstantno pogledavati jeste li u 

blizini zbog čega se teško može usredotočiti na aktivnosti u skupini) 

• također se nemojte zadržavati i promatrati dijete jer će dijete, ukoliko 

primijeti da je roditelj uplašen, zabrinut, teško odlazi (ili se vraća 

ponovno se pozdraviti) reagirati isto takvim osjećajima i ponašanjem – 

o djetetovu ponašanju ćete saznati od odgojiteljica kada dođete po 

dijete, a čak i ako dijete reagira plačem pri vašem odlasku vjerojatno 

će se nakon nekoliko minuta smiriti i uključiti u igru. 

 

Razumijemo da je roditeljima teško podnijeti bilo koju neugodnu emociju 

kod svog djeteta, no prirodno je da ju dijete osjeti tijekom rastanka s 

roditeljem i prilagodbe na novu okolinu.  

Kako biste bili mirniji prilikom polaska djeteta u jaslice/vrtić pokušajte to 

doživjeti kao priliku za osamostaljivanje djeteta, sklapanje novih 

prijateljstava, razvijanje socijalnih vještina poput suradnje, empatije, 

odgovornosti te pomoć pri usvajanju i razvijanju zdravih higijenskih i 

prehrambenih navika kod djeteta. 

Roditelji i vrtić partneri su u odgoju sretnog i zadovoljnog djeteta. 

 
 

Korištena literatura i materijali – pročitajte više:  

https://odrasli.hrabritelefon.hr/  

https://www.poliklinika-djeca.hr/  

 



Polazak u jaslice/vrtić predstavlja značajan događaj u životu čitave 

obitelji i izaziva razne osjećaje - od uzbuđenja, iščekivanja, veselja, do 

također zabrinutosti, pa i straha. U razdoblju ranog djetinjstva djeca 

stvaraju jake emocionalne veze s osobama koje brinu o njima, što im 

pruža osjećaj povezanosti i sigurnosti kako bi mogla istraživati svijet oko 

sebe. Jaslice/vrtić pritom su potpuno nova sredina za dijete, koje se 

tada ujedno i prvi puta odvaja od roditelja na duže vrijeme, u 

nepoznatom prostoru i s nepoznatim osobama. Stoga je razumljivo da 

odlazak djeteta u jaslice/vrtić predstavlja veliku promjenu za dijete i za 

roditelje na koju se treba prilagoditi. 

 

Prilagodba je proces tijekom kojeg se dijete prilagođava na novi 

prostor, odgojitelje, drugu djecu, ritam i pravila vrtića. Stoga je u tom 

izazovnim periodu moguće očekivati promjene u djetetovom 

ponašanju, doživljavanju, odnosno općenito funkcioniranju. Neka djeca 

se bez većih i duljih teškoća priviknu na nove okolnosti, dok je drugima 

potrebno određeno vrijeme za to. Najčešće djeca iskazuju teškoće 

prilagodbe u prvim tjednima boravka u jaslicama/vrtiću, no kriza 

odvajanja može se pojaviti kasnije, nakon što je dijete prvih tjedana 

dobro funkcioniralo u grupi, odnosno bez teškoća se odvojilo od 

roditelja, a tada shvatilo da je vrtić zapravo svakodnevica. 

 

Neke od mogućih reakcija tijekom prilagodbe su: 

• opiranje pri odvajanju od roditelja  

• odbijanje komunikacije s odgojiteljem i/ili drugom djecom 

• promjene u navikama spavanja i hranjenja (dijete odbija jesti ili 

spavati, spava nemirno, budi se…) 

• plačljivost 

• povlačenje, osamljivanje, neuključivanje u aktivnosti 

• ljutnja, agresivnost  

• regresija u ponašanju (dijete se vraća u razvoju fazu koju je 

preraslo – npr. ponovno mokri u krevet, puže, traži dudu i slično). 

Važno je istaknuti kako su navedena ponašanja i promjene očekivane i 

prolazne te će s vremenom nestati, no ako potraju dulje od tri mjeseca 

preporučamo potražiti pomoć stručnog tima i odgojitelja u vrtiću. 

Trajanje razdoblja prilagodbe ovisi o djetetovim osobinama, dobi, 

razvojnoj fazi u kojoj se nalazi, ranijim iskustvima odvajanja od roditelja i 

kontaktiranja s drugom djecom, aktualnim događajima u životu (npr. 

stresni događaji poput razvoda, preseljenja i sl.), ali i reakcijama 

roditelja na odvajanje. Razdoblje prilagodbe zahtjevno je i naporno i za 

djecu i za roditelje, ali roditeljev pozitivan stav prema vrtiću, razvijanje 

sigurne privrženosti kod djeteta, mehanizmi nošenja sa stresom uvelike 

olakšavaju djetetovu prilagodbu jer dijete prepoznaje roditeljeve 

osjećaje. U suprotnome dijete može osjetiti roditeljsku zabrinutost te ju 

protumačiti na način da jaslice/vrtić nisu sigurno mjesto za njega, što 

izaziva dodatni otpor i teškoće prilagodbe. Stoga je od velike važnosti 

sigurnost roditelja i komunikacija sa stručnjacima unutar ustanove – 

suradnja i razmjenjivanje informacija o djetetu.  

 

Kako roditelji mogu olakšati proces prilagodbe? 
 

Prije polaska u jaslice/vrtić: 

• ukoliko se dijete nikad nije odvajalo od vas, počnite ga ostavljati 

na kratko kod bake, djeda odnosno djetetu poznatih osoba 

kako bi imalo iskustvo barem kraćeg odvajanja i steklo 

povjerenje u vrijeme koje provodi bez vas 

• omogućite mu druženje s drugom djecom u parku, 

igraonicama, kod obiteljskih prijatelja ili vas doma kako bi imalo 

prilike stjecati socijalne vještine koje će mu trebati i u 

jaslicama/vrtiću 

• dijete osamostaljujte u skladu s dobi (npr. ako kreće u jaslice s 

navršenom godinom dana dajte mu priliku da vježba samo jesti 

žlicom i piti iz čaše; ako kreće u vrtić s tri godine potičite ga da 

se samo odijeva i obuva, pere ruke, posprema igračke i slično) 

• međutim, ukoliko dijete neke navike nije steklo do polaska u 

jaslice/vrtić, ne uvodite nove navike neposredno prije, odnosno 

tijekom prilagodbe jer su sada odvajanje od vas i prilagodba 

najvažniji razvojni zadatak za dijete 

• prije nego dijete krene u vrtić pričajte mu o tome što će tamo 

raditi, koga će upoznati, koliko će tamo boraviti - u pozitivnom 

tonu, ne plašite dijete ako primijetite da je zabrinuto i ne 

govorite mu da ne smije plakati - pokažite prihvaćanje i 

razumijevanje njegovih osjećaja, dopustite mu da ih izrazi  

• također, nemojte davati nerealna obećanja - primjerice da će 

u vrtiću biti jako sretan, kako će se odmah sa svima sprijateljiti - 

jer to ne možete znati - držite se informacija o aktivnostima koje 

u vrtiću može očekivati, primjerice: „U vrtiću ćeš se igrati, jesti, ići 

van, kasnije i spavati”, ”Upoznat ćeš drugu djecu”; “Tete će 

vam smisliti razne igre, čitat će vam priče…“. 


