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je da dođete točno kad ste rekli 
– tako gradite osjećaj sigurnosti i 
povjerenja.

Kako biste pomogli rodite-
ljima i olakšali im stres odvaja-
nja i polaska u vrtić, u Centru 
“Prirodno roditeljstvo” održavaju 
se radionice za roditelje “U vrtić 
bez suza”. Ponajprije su namije-
njene roditeljima čija djeca kreću 
u vrtić, no korisne su i ostalima, 
jer se odnose i na mnoge druge 
situacije “odvajanja”. Na radioni-
cama roditelji uče kako uskladiti 

verbalnu i neverbalnu komunika-
ciju, prepoznaju i osvještavaju što 

ih čini nesigurnima u vezi s pola-
skom djeteta u vrtić, te kako pomoći 

svojoj djeci u lakšoj prilagodbi. MD

Može li se u vrtić  bez suza?

Polazak djeteta u vrtić važan je 
događaj za cijelu obitelj. Djeca 
različito reagiraju na vrtić,  
baš kao što i svaki roditelj 

reagira drukčije u situacijama kad mora 
“ostaviti” dijete. U dječjim se vrtićima 
također pripremaju za novu djecu i traže 
načine kako im pomoći da se što brže i 
bezbolnije priviknu na vrtićku rutinu. 

Roditelji, naravno, daju sve od sebe 
da svojoj djeci olakšaju razdvajanje 
– prve dane u vrtiću provode s njima, 
posvećuju im mnogo pozornosti, raz-
govaraju, tješe, ohrabruju – no čine li 
to tako da djeca razumiju poruku?

Neverbalna komunikacija 
roditelja
Prema mnogobrojnim istraživanja, naše 
riječi, ono što govorimo, čini manje od 
10% (oko 7%) ukupnog značenja komu-
nikacije. Ostatak, tj. više od 90%, dobi-

va se neverbalnim putem (tonalitetom, 
pokretima, položajem tijela, mimikom 
lica...). Ono što je važno pri tomu jest da 
je neverbalna komunikacija odraz našeg 
unutarnjeg stanja. O tome što mislimo, 
kako se osjećamo i što vjerujemo da 
je istina, ovisi neverbalna poruka koju 
šaljemo sugovorniku, a toga često nismo 
svjesni. Djeca se u još većoj mjeri osla-
njaju na neverbalne signale, pa su vrlo 
zbunjena ako im riječima šaljemo jednu, 
a neverbalno posve drugu poruku.

Što zaista mislite o vrtiću? Kakvi 
su vaši osjećaji? Kakva su vaša sjećanja 
na dane u vrtiću? Što mislite o tetama u 
vrtiću? Kakva su stajališta vaše okoline 

i kako to utječe na vaše osjećaje? Sve to 
utječe na poruku koju svojem djetetu pre-
nosite – svjesno ili nesvjesno.

Svojem djetetu puno ćete 
pomoći ako razmislite o tim 
pitanjima i promislite kako to 
utječe na to kako se pripre-
mate za prve dane u vrtiću. 
Imate li negativne osjećaje, 
porazgovarajte s partnerom 
i zajednički odlučite treba 
li možda on/ona biti taj koji 
će dijete voditi u vrtić dok 
vi ne nađete način da promijenite svoje 
osjećaje (jer djeca će ih sigurno prepo-
znati!). Začudno je kako mnoga djeca 
puno lakše ostaju u vrtiću ako ih počne 
voditi drugi roditelj (koji vjerojatno ima 
puno pozitivniju sliku o vrtiću!).

Također, događa se i da roditelji, 
ali i okolina, pa i cijelo društvo, vrtiće 
doživljavaju više kao »nužno zlo«, nego 

kao mjesto u 
kojem je di-
jete sigurno, 
okruženo 
poticajima 
za slobod-
no učenje i 
istraživanje, 
u kojem ima 
prigodu stjecati 
prijeko potrebne 
društvene vještine, u 
kojem se može družiti, 
igrati i uspoređivati sa svojim vršnjaci-
ma. Razmišljajući o vrtiću kao mjestu 
i o “tetama” kao osobama koje su tu 

umjesto roditelja, roditelji mogu osjećati 
krivnju što “ostavljaju” svoje dijete. 

Vidite li vrtić kao dodatak 
i pomoć u odgoju, vaši će 
osjećaji o vrtiću vjerojatno 
biti pozitivniji.  

Roditelji su ti koji djetetu 
trebaju osigurati oslonac, 
sigurnost, pažnju, ljubav... 
Svaki roditelj to čini onako 
kako najbolje zna. Ipak, kat-
kad se događa da uz svu našu 
pažnju i ljubav djeci prenosi-

mo krivu, često upravo suprotnu poruku. 
Kako je to moguće? Djeca se ponajprije 
oslanjaju i “čitaju” našu neverbalnu 
komunikaciju, posebice naše osjećaje, 
i ponašaju se u skladu s 
tim. To znači, ako 
ste vi zabrinuti, 
nesigurni je li mu 
dobro u vrtiću, 

Što sve utječe na djetetov stav o vrtiću i njegovoj želji da u njega  
odlazi nasmiješeno i zadovoljno ili pak uplakano i u strahu? 
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OtKrijte djetetOv 
uNutarNji svijet
Misija Centra “prirodno roditelj-
stvo” jest upoznavanje roditelja s 
novim spoznajama o važnosti prvih 
godina života za formiranje djete-
tove osobnosti i rad na produblji-
vanju povezanosti s djetetom kroz 
predavanja, tečajeve i radionice: 
Opušteno rađanje, Značaj prve tri, 
ja kao dijete i roditelj, Masaža beba, 
u vrtić bez suza. još se uvijek u 
našem društvu koriste odgojne 
“metode” koje su djelotvorne, ali 
na veliku štetu djeteta koje nema 
načina da se obrani od tog utjeca-
ja. Kada bi roditelji razumjeli što 
se zapravo s djetetom događa u 
tim “normalnim” interakcijama i 
odgojnim metodama, ne bi se njima 
nikada služili. 

predavanja i radionice u Centru 
omogućuju roditeljima duboke 
uvide u djetetov unutarnji svijet i 
posljedice različitih interakcija, te 
što to djeca nenadoknadivo trebaju 
od roditelja. istinitost poruka, koje 
su katkad u suprotnosti s uobičaje-
nom praksom, svaki roditelj na kraju 
predavanja prepozna u sebi iako je 
često prije imao drugačije ideje o 
roditeljstvu. više o Centru na  
www.prirodnoroditeljstvo.com 

 Bolje je da dijete u vrtić vodi onaj roditelj 
koji ima pozitivniju sliku o vrtiću jer će tako i 
dijete ‘bezbolnije’ odlaziti u njega  

* osjećaji 
roditelja

djeca se najviše 
oslanjaju na našu 
neverbalnu komu-
nikaciju. ako je 
roditelj zabrinut je 
li djetetu dobro u 
vrtiću, i dijete će to 
osjećati, još jače!

u isto vrijeme, ista jutarnja rutina, isti 
put do vrtića…). Umjesto da mu govori-
te kako će se osjećati u vrtiću (to ionako 
ne možete znati), jasno mu objasnite 
(njemu razumljivim rječnikom) što se u 
vrtiću radi (konkretne aktivnosti).

Važno je da budete iskreni i da dijete 
zna da može računati na vas. Razmislite 
unaprijed o svemu što govorite djetetu. 
Primjerice, nemojte reći da ćete doći 
brzo ili za pet sati – djeca te dobi ne 
mogu pojmiti vrijeme. Da bi znali kad 
vas mogu očekivati, recite im nešto 
poput: “Ujutro kad dođeš u vrtić, bit će 
doručak, zatim se igrate (nabrojite neke 
od mogućih aktivnosti), zatim je ručak, 
pa odmor. Nakon odmora se još malo 
poigraš i tad dolazim po tebe.” Na taj na-
čin dijete vas neće “čekati” cijeli dan, već 
može slijediti aktivnosti. Naravno, važno 

ako vas je strah, ako mislite da ga odgo-
jitelji ignoriraju – vaše će dijete osjećati 
isto to – samo još jače. Ako ga riječima 
pokušate uvjeriti da će mu u vrtiću biti 
dobro, a u sebi strepite – dijete će primiti 
poruku “trebam se bojati, jer i mama 
se boji samo mi to ne želi reći, a ako se 
mama boji, za to postoji razlog“. Djeca 
ne mogu apstraktno razmišljati i donositi 
zaključke – ona se oslanjaju na ono što se 
trenutačno događa i na osjećaje koje pre-
poznaju u sebi i u roditeljima (naravno, i 
u drugim važnim osobama).

rutina stvara  
osjećaj sigurnosti
Što može pomoći djetetu da stvori osje-
ćaj sigurnosti? Radite što više stvari na 
djetetu predvidljiv način (buđenje uvijek 

 Važno je da po dijete u vrtić dolazite točno 
kada ste mu opisno rekli, jer tako u njemu  

gradite osjećaj sigurnosti i povjerenja  


