
Dojenče počinje:

povezivati se s primarnim osobama koje o njemu brinu

gledati prema ljudima i slijediti ih očima

pokazivati jasnu sklonost prema poznatim ljudima

promatrati aktivnosti djece, odraslih osoba,

kućnih ljubimaca i predmeta u blizini

oponašati izraze lica i zvukove

tražiti roditelje, braću i sestre te odgojitelje za igru
i ispunjavanje potreba

posezati za licem i odjećom osoba koje se brinu
o njima kako bi ih istražilo

U drugoj godini 
života dijete počinje:

imitirati rutinske radnje odraslih
(gurati kosilicu, „čitati“ časopis)

sudjelovati u dnevnim rutinama
(prati ruke, doći za stol na užinu)

sjećati se ljudi koje je vidjelo prije

pokazivati da razumije osjećaje drugih nudeći utjehu ili 
pomoć (tješiti dijete koje plače, nuditi mekanu igračku)

znati kome se može obratiti za pomoć
(roditelj nasuprot novog susjeda)

prepoznavati drugu djecu
(izgovarati ime, kretati se prema ili od djeteta)

uspoređivati svoje fizičke osobine i osjećaje s onima 
drugih osoba gledanjem i dodirivanjem

U trećoj godini 
života dijete počinje:

pomagati u dnevnim rutinama (postavljati čaše
za ručak, hraniti kućne ljubimce)

sudjelovati u igri pretvaranja o radnjama koje vidi
i koje drugi rade svaki dan

prepoznavati razliku između „moje“ i „tvoje“
te birati s kojom djecom želi biti

razgovarati o tome što drugi rade tijekom dana 
(„Mama na poslu.”)

pokazivati da zna što drugi žele (posezati prema 
prekidaču kad netko kaže „Mračno je ovdje.”)

stavljati sebe i druge u kategorije osobina koristeći 
jezik i igru (reći pokazujući lutku „To liči na mene.“)

koristiti igru kako bi izreklo ono što zna
o svojoj obitelji i zajednici

Na što obratiti pažnju?



Što učiniti?

Držite i zagrlite djecu tijekom dana kako bi se
svako dijete osjećalo sigurno i zaštićeno.

Najavite djeci što ćete učiniti prije nego što to počnete
izvršavati („Oprat ću ti lice i onda se možemo igrati.”). 

Učinite razigranu interakciju dijelom rutine (igrajte se 
skrivača, oponašajte izraze lica i proizvodite iste glasove 
koje dojenčad proizvodi dok ih oblačite ili presvlačite). 

Zagrlite dijete dok čitate knjigu.
Djeca rane dobi možda će radije gledati slike.
Razgovarajte s njima o tome što vide i čuju. 

Igrajte se s dojenčadi i djecom rane i predškolske dobi
koristeći stvarne predmete i stvarnu ljudsku interakciju. 

Budite primjer ugodne, pristojne interakcije
s članovima obitelji i drugim odraslim osobama.

Djeca će vas oponašati. 

Dopustite djeci da otkriju „što sam ja“ i „što nisam ja“. 
Djeca rane dobi počinju prepoznavati i istraživati razlike 
između ljudi, uključujući odjeću, fizički izgled, boju kože. 

Razgovarajte o tim razlikama na pozitivan način. 

Dopustite i podržavajte dječji izbor prijatelja u igri. 
Pomozite djeci igrati se zajedno. Pokažite primjerom i 

potičite nježan dodir za vrijeme igre. 

Svojatanje ljudi i predmeta je uobičajen dio učenja 
pojmova „tvoje“ i „moje“, a odvija se prije nego što 
djeca mogu naučiti dijeliti. Omogućite nekoliko istih 

igračaka i pomozite djeci razumijevanje koncepta („Ovo 
je tvoja lopta, a ono Mislavova. Obojica imate lopte.“). 

Odvedite djecu na događaje u zajednici i mjesta
kao što su parkovi, dječja igrališta, zoološki vrt,

tržnica i knjižnica kako bi učila o svijetu.
Napravite albume ili spomenare i gledajte ih s djecom.

Dopustite djeci pomaganje u dnevnoj rutini
(postavljanje salveta, hranjenje kućnih ljubimaca). 

Prilagodite zadatke kako bi djeca mogla sudjelovati 
(djeca sa zdravstvenim stanjima poput astme, alergije,
kroničnog kašlja možda trebaju izbjegavati životinje). 

Dijelite dječje zadovoljstvo u učenju i otkrivanju novih 
stvari kroz igru, u unutrašnjem i vanjskom prostoru. 

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


