
ŠTO SE U VRTIĆU RADI I KAKO PRIPREMITI DIJETE  
ZA ODLAZAK U VRTIĆ? 

 

Odlazak u vrtić prvo je pravo razdvajanje djeteta od obiteljskog okruženja. To bitno mijenja njegove 
igre i svijet njegovih odnosa, a aktivnosti koje se tamo odvijaju pripremaju dijete za školsko doba. 
 

Čemu služi vrtić?  
Vrtić ni u kojem slučaju ne smije biti zamišljen kao 
mjesto samo za čuvanje djece. Njegov je cilj razviti 
sve djetetove sposobnosti, intelektualne i tjelesne, 
i omogućiti mu da izgradi svoju ličnost, te mu tako 
pružiti bolje mogućnosti za kasniji uspjeh. Tijekom 
te 3 godine koje prethode polasku u školu, dijete 
će otkriti život u zajednici i njegova pravila. Bit će 
suočeno s ostalom djecom, neka će postati 
njegovi prijatelji, a s drugom će biti u sukobu koji 
će uz pomoć odgojitelja naučiti rješavati.U vrtiću 
će steći samostalnost nužnu za nastavak školovanja. 

• U vrtiću se uči. Dijete uči poštivati pravila života u zajednici koja ima svoje zahtjeve, red i ritam. 
Trebat će se prilegoditi novim običajima (aktivnosti o kojima odlučuje odgojiteljica, tjelovježba, 
izlasci i sl.), u prostorima koji imaju posebne namjene i u kojima se mora naučiti snalaziti. 

 

• U vrtiću se druži. Dijete otkriva “drugoga”, onoga s kojim će izmjenjivati stvari, igrati se, 
sudjelovati u zajedničkim aktivnostima, no s kojima će se također i sukobiti, što će pomoći 
izgradnji njegove ličnosti. 

 

• U vrtiću se uče “stvari”. Ako se aktivnosti odvijaju u igri, one nisu nužno samo opuštanje bez 
ikakve druge namjene: u igri dijete uči razmišljati i upoterebljavati sve svoje sposobnosti. 

 

 
Različite aktivnosti  
Bilo bi smiješno vjerovati da dijete u vrtiću samo crta ili se 
igra. Učenjem se svakodnevno potiču naizmjence 4 vrste 
aktivnosti, u skladu s ritmom života djece. 

• Usmeno i pismeno izražavanje. Odgojitelj treba 
stvarati prigode u kojima djeca mogu izmjenjivati 
iskustva ili razgovarati, bilo pojedinačno ili u manjim 
skupinama: treba objasniti priču ili opisati sliku… 
Govorne igre, pjesme ili brojalice služe vježbanju glasa 
i postizanju jasnoga izgovora riječi. Slušanje pjesama 
ili nekih zvučnih zapisa omogučuje prepoznavanje 
glasova i postizanje istančanosti djetetova sluha.Vježbe pisanja razvijaju spretnost ruku i 
navikavaju dijete na pisanje: npr. ono treba napraviti kružiće, crte, obojiti neki crtež. Bit će 
ponosno kada naučiti napisati svoje ime.  

• Tjelesne aktivnosti. Važno je da dijete poznaje svoje tijelo i svoje tjelesne sposobnosti. 
Posebne vježbe spretnosti će ga naučiti kako da svlada prepreke. Neke aktivnosti potiču 
slobodno kretanje: trčanje, skakanje, puzanje, klizanje, kotrljanje - no istodobno dijete uči i 
slijedeiti određeni ritam. Predmeti poput obruča, štula, konopaca, lopti, pomažu u postizanju 
skladnosti pokreta.  



• Istraživačko-stvaralačke aktivnosti. Saditi biljke, promatrati 
nicanje zrna, izrađivati predmete režući, lijepeći, presavijajući, 
sastavljati i rastavljti predmete. Skupljanje predmeta prema 
obliku ili boji, njihovo uspoređivanje, stvaranje malih zbirki, ne 
zaboravljajući organizaciju prostora (soba je podijeljena u 
različite centre: za crtanje, za lutke, za građenje, istraživanje, 
itd.). Sve ove aktivnosti malo-pomalo vode prema logičnom 
načinu razmišljanja. 

• Umjetničke i estetske aktivnosti. Cilj je razviti kreativnost i 
sposobnost maštanja otkrivanjem pomagala i postupaka: dijete 
se upoznaje sa svim oblicima umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, 
fotografija, glazba).  

 

Stalne aktivnosti 
Za dijete te dobi dan u vrtiću je dugačak, ali ispunjen aktivnostima koje mu omogućuju da stekne 
osjećaj za vrijeme. 

• Obroci. Svako jutro djeci se dijeli doručak, a u dopodnevim satima i ručak. Za popodnevnu užinu 
djeca obično dobe voće i namaz. 

• WC. U vrtiću djeca obavljaju nuždu prema potrebi. Odgojiteljica je osoba koja im pritom pomaže. 
”Nezgode” nisu ništa strašno, a dijete se odmah presvuče. 

• Odmor. S 3 godine većina djece još uvijek početkom popodneva spava sat i pol ili po potrebi. U 
vrtićima postoje prostorije za spavanje s krevetićem za svako dijete. 

 

 
Priprema za odlazak  
Pripremajući dijete za veliki događaj – početak polaženja u vrtić, 
objasnite mu zašto se ide u vrtić i kakvu će korist od toga imati. 
Ovisno o djetetovoj naravi, prikažite mu vrtić tako da ga učinite 
privlačnim. Za jedno dijete to će biti mjesto na kojem se može igrati 
sa svojim vršnjacima i steći prijatelje, tamo će slušati glazbu, a 
prostor za igru je velik. Za neko drugo bit će važnije što će tako 
postati “veliko”, što će ići tamo gdje su već njegov brat ili sestra. 
Potkrijepite svoje nagovaranje određenim istinitim detaljima (“teta” 
će mu pomoći ako bude imalo problema s obuvanjem cipela, tamo 
se događa mnogo zanimljivih stvari, no postoje i pravila koja treba 
poštivati - ne može se raditi sve što se hoće i kada se hoće). Za 
vrijeme vaših šetnji možete s njime prijeći put do budućeg vrtića, 
tako će ono otkriti svoj budući svijet, a vi ga poslije možete podsjećati na neke predmete i određene 
sitnice koje ste zajedno vidjeli.  

 
 
Prvi dan  
Što god učinili, vrlo je vjerojatno da će prvoga dana poteći suze. Nemojte 
to preuveličavati i utješite ga: recite mu kako razumijete što se događa, 
budite nasmiješeni i opušteni. Otpratite dijete do sobe, pokažite mu 
igračke koje ga obično zanimaju, pobudite njegovu radoznalost za nove 
igračke s kojima će se moći igrati. Zbližite ga s nekim djetetom koje je 
već prije susrelo, u zgradi, parku ili jaslicama. Poljubite ga na rastanku i 
prepustite teti. Čim vidite da ga je uzela u ruke pokušavajući ga nečim 
zaokupiti i razonoditi, najbolje je da odete ne okrečući se. 
 



Vrijeme prilagodbe  
Čak i ako je vaše dijete išlo u jaslice ili ga je netko čuvao, prvi dani u 
vrtiću mogu biti teški. To je prirodno. Ne smijete popustiti suzama ili 
otporu i odbijanju pohađanja vrtića, važno je naviknuti dijete na 
redovan odlazak u vrtić. Pokušajte se organizirati tako da u početku 
sami dolazite po njega, makar to kasnije činio netko drugi. Tu osobu 
upoznajte s odgojiteljicom u vrtiću tako da ona zna tko će dolaziti po 
dijete. Prekid s poznatom okolinom je velik, tako da i dijete za koje se 
prvih dana čini kako se dobro prilagodilo, može početi negodovati 
poslije nekoliko tjedana kad ga novina više ne bude privlačila. Smatra 
se da je prilagodba postignuta nakon 2 do 3 mjeseca. 
 
 

ODRASLI U VRTIĆU 
To su u prvom redu najčešće odgojiteljice, ali ima i odgojitelja. Njihova se uloga sastoji u 
obrazovanju djece, poštujući njihov ritam života i potrebe. Odgojitelji moraju zainteresirati djecu za 
različite aktivnosti, organizirati i voditi njihove igre. Pjesmama, plesovima, recitacijama, čitanjem i 
pričanjem oni djeci prenose čitavo kulturno nasljedstvo. Odgovorni su za svoju grupu tijekom čitave 
godine, kao i za odgojne postupke koje primjenjuju. Djeca se susreću i s članovima stručnog tima, 
kuhinjskim osobljem, spremačicama, tehničkim osobljem i ljudima koji se brinu oko održavanja 
zgrade. 
 

SAVJETI ZA RODITELJE 
Ne zaboravite označiti svu odjeću vašeg djeteta, bilo nekom platnenom vrpcom, bilo neizbrisivom 
tintom, isto kao i papučice. Osobne igračke mogu biti spremljene u garderobi na osobnom znaku 
vašeg djeteta. Katkada se može dogoditi i da nestanu, jer uvijek ima zavidnih. Dopušta se “medo” 
ili neka druga igračka, koju dijete može imati uz sebe tijekom popodnevnog odmora. Kad pitate 
dijete kako je provelo dan u vrtiću, često kaže samo: “Igrao/la sam se”. Odgovor vam se može učiniti 
prekratak, no on je točan. Kasnije će možda preopširno pričati o svojim aktivnostima. U 
međuvremenu mu postavljajte nekoliko preciznih pitanja o tome što je radilo, no nemojte biti uporni. 
Vrtić je privatno područje vašeg djeteta. Ako se čini da je sretno kada ide u vrtić,a njegovo ponašanje 
u kući je normalno, nemojte se brinuti: sve je u redu!                                                                                                 
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