
Dojenče počinje:

reagirati na ono što vidi, čuje, kuša, miriše, dodiruje

pažljivo promatrati predmete i događaje

posezati za ili kretati se prema zanimljivim 
predmetima, ljudima, zvukovima, pokretima

istraživati predmete ustima i rukama

reagirati na poznate predmete, ljude i događaje

reagirati na ono što voli i ne voli (pružati ruke prema 
nečemu što želi, tresti glavu za „ne“, bacati neželjeno)

oponašati poznate zvukove

U drugoj godini 
života dijete počinje:

pažljivo proučavati nova iskustva (pružati ruku da bi 
dotaklo kišu, prestati se igrati kako bi gledalo sjene, 

slušati i pozorno promatrati glazbenika)

koristiti igračke i druge predmete kako bi osiguralo
da se dogodi nešto što želi (šutnuti loptu,

pritisnuti gumb na igrački)

primjećivati razlike kod poznatih predmeta, mjesta ili 
događaja (mrštiti se na roditelja s novom frizurom, 

tražiti namještaj koji je premješten)

aktivno istraživati predmete rukujući njima na mnogo 
načina (pomicati, nositi, puniti, odlagati, mirisati,

stavljati u usta)

U trećoj godini 
života dijete počinje:

koristiti cijelo svoje tijelo kako bi učilo (zaprljati se 
blatom od glave do pete, stati u veliku, praznu kutiju)

jasno izražavati što mu se sviđa i ne sviđa
(inzistirati na omiljenim cipelama, odbijati druge)

otkrivati prirodu i promjene u prirodi (mirisati cvijeće, 
hvatati snijeg dok pada, hodati kroz lišće)

istraživati različite materijale (pijesak, vodu, glinu)

sudjelovati u miješanju i primjećivati promjene u 
materijalu (boja, masa za modeliranje, sastojci hrane)

pažljivo gledati i slušati kako bi razumjelo nove 
situacije i iskustva

Na što obratiti pažnju?



Što učiniti?

Pružite različita osjetilna iskustva dojenčadi i djeci rane 
dobi: svjež zrak, različite mirise, zvukove i temperature, 

materijale za dodirivanje i osjet, aktivnosti kretanja. 
Potičite dojenčad i djecu rane dobi na korištenje svih 
osjetila – sluha, vida, okusa, mirisa i dodira – kako bi 

istražila unutrašnji i vanjski prostor.

Pomozite djeci koja imaju senzoričkih teškoća da
sudjeluju u aktivnostima i uživaju. Puštajte glazbu koju

gluha djeca mogu osjetiti preko svojih bosih nogu. 
Pobrinite se da mogu vidjeti i druge kako se kreću u 
ritmu glazbe. Neka su djeca pretjerano osjetljiva na 

zvuk, svjetlost ili dodir. Izložite ih novim
osjetilnim iskustvima postupno.

Utješite nedonoščad kad postanu prestimulirana. 
Nedonoščad može skrenuti pogled, bučiti ili plakati kad 

ima previše svjetla, zvukova ili interakcije s ljudima. 
Smanjite svjetla, budite tihi, nježno ih povijte u pelene,

prekinite interakciju s njima kad je potrebno. Pružite 
privatni prostor svoj djeci kako bi se sama smirila.

Budite svjesni da dojenčad i djeca rane dob
istražuju okoliš stavljajući stvari u usta.

Nabavite sigurne igračke i nadzirite djecu.
Smjestite nepokretnu djecu tako da imaju priliku vidjeti i
čuti nove stvari, vidjeti poznate stvari iz različitih kutova

i gledati ili se pridružiti drugoj djeci.

Objesite jednostavne slike i neslomljiva ogledala da
ih dojenčad i djeca rane dobi mogu vidjeti.

Čitajte djeci. Dojenčad voli čuti zvuk vašega glasa,
gledati slike i okretati stranice.

Dopustite dojenčadi i djeci rane dobi istraživati i iskusiti 
različite površine: tepih, travu, beton, pijesak, blato.

Dajte djeci mogućnost izbora kako bi mogla pokazati
što im se sviđa i ne sviđa, npr. da odluče između dvije 

igračke ili boje majice koju će nositi. Kod djece koja ne 
mogu pokazivati prstom ili razgovarati tražite pogled ili 

druge geste koje pokazuju što im se sviđa ili ne sviđa.

Idite u šetnje po susjedstvu kako bi djeca doživjela
promjene u prirodi. Ukažite na cvijeće, lišće u boji,
vjetar, vodu, životinje i druge predmete u prirodi.

Pripremite okolinu u zatvorenom i otvorenom prostoru 
za sigurno istraživanje. Pokrijte utičnice, stavite lomljive 

predmete izvan dosega, uklonite opasne predmete.
Obratite pažnju na ono za što su djeca zainteresirana,

gledajte gdje se igraju, priredite materijale i knjige
koji slijede njihove interese.

Osigurajte materijale koji omogućuju djeci napraviti 
nered (pijesak, voda, boje, glina) kako bi učila

iz ovih iskustava.
Omogućite djeci rane dobi velike predmete za igru, npr. 

prazne kutije aparata, vreće za sjedenje ili jastuke.

Trogodišnji program „Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu“ (1.6.2020.-31.5.2023.)
financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.


