
KAKO SE NOSITI S DJETETOVOM PRETJERANOM AKTIVNOŠĆU 

 

Je li je vaše dijete jedno od onih koji sve vrijeme jure uokolo, penju se na 

sve, motaju vam se pod nogama i nikad ne sjede mirno?Eto nekoliko ideja 

kako umiriti dijete: 

• Organizirajte dan – što bolje možete – da imate vrijeme aktivnosti i vrijeme 

tišine. Uvedite vrijeme tišine u dnevni raspored, npr. prije odlaska na spavanje i 

poslije  jela. 

• Vrijeme aktivnosti je važno. Maloj djeci treba osigurati mogućnost kretanja. 

Pokušajte djetetu omogućiti  da svakodnevno ima razdoblja aktivnosti. Ono će to 

s veseljem iščekivati, a vama će to pomoći da ga u drugim prilikama lakše smirite 

(kad želite neku mirnu aktivnost provoditi s njim).  

• I razdoblja tišine su važna. U školi će dijete trebati dulje vrijeme biti mirno, 

sjediti. Vrijeme tišine pomaže da dijete prekine s destruktivnim ponašanjem ili s 

raznoraznim aktivnostima kad bi trebalo biti tiho i mirno. 

• Pokušajte mu ponuditi  tihu aktivnost (slagalicu, slikovnicu, stolne igre…), 

izbjegavajte gledanje televizije, igre igrica (toga inače često ima previše u 

djetetovu životu). 

• Pohvalite dijete svaki put kad mirno sjedi i dovrši započetu aktivnost. Dajte mu 

nagradu (naljepnicu, mali slatkiš). 

• Produljujte vremensko trajanje mirne aktivnosti. 

• S djetetom starije predškolske dobi dobro je koristiti  tablice u koje će te bilježiti 

duljinu zadržavanja pažnje u mirnoj aktivnosti na način da tu tablicu vodite 

zajedno s djetetom. Možete koristiti naljepnice za svaku minutu provedenu u 

mirnoj aktivnosti i zajedno na kraju tjedna proanalizirati tu tablicu. Dijete tad 

ima vizualni podsjetnik na svoj uspjeh.  

• Budući da ciljano produljujete vrijeme trajanja mirne aktivnosti svaki mjesec  

zajedno  provjerite tablicu i naglasite djetetov uspjeh ma kako on bio malen. 

• Važno je znati da dijete ulaže veliki napor i potrebno ga je za to pohvaliti. 

• Nakon tri do šest mjeseci takvog rada uočit će te manje  promjene u djetetovoj 

koncentraciji. 

• Nakon godinu dana takvog rada vrijeme zadržavanja djetetove koncentracije  u 

mirnoj aktivnosti biti će znano dulje. 

   

                          

 

 


