
RAZVIJANJE DJETETOVE SAMOSTALNOSTI 

Stjecanje radnih navika od rane dobi 

Dijete već od rane dobi počinjemo učiti samostalnosti i stjecanju radnih navika: od 

pospremanja igračaka, potom odjeće, a polaskom u školu izvršavanjem školskih obaveza. U 

njima će se lakše snaći ako ga uputimo da samostalno obavlja školske aktivnosti, za koje je 

ono u toj dobi sposobno i spremno. 

S vremenom će dijete početi izražavati želju za samostalnošću na način da želi samostalno 

raditi stvari koje su odrasli radili do tada za njega, pomagati u kućanskim poslovima i biti 

samostalno u hranjenju i oblačenju. Važno je da ga roditelji u tome podrže kako bi mu 

pokazali da imaju povjerenja u njega. Tako će se dijete, kada uspije samo, osjećati vrijedno i 

uspješno, a uključivanjem u zajedničke aktivnosti i važnim dijelom obitelji. 

 

Prilikom određivanja koliko samostalnosti dopustiti djetetu, važno je voditi računa o njegovoj 

dobi, razvojnoj fazi i mogućnostima. Za malo je dijete važno ne samo da promatra i sluša, već 

i da samo otkriva i istražuje – dodirne, rastavi, sastavi, pomiriši i isproba (pa tako i držati 

žlicu i samo jesti). Time zadovoljava svoju znatiželju, te doživljajima potiče razmišljanje i 

zaključivanje što je temelj intelektualnog razvitka, a ujedno su to i koraci prema 

samostalnosti. 

Roditelji ponekad, pokušavaju sve raditi umjesto djeteta želeći mu pomoći, no to može 

ukazivati i na nedovoljno poštovanja prema djetetovoj prirodnoj potrebi za samostalnošću. 

Stoga, važno je dopustiti mu da dijete radi samo, jer tako uviđa da može, što kod djeteta 

dovodi do osjećaja sposobnosti i samopoštovanja. 

DIJETE U DOBI OD 1 DO 2 GODINE 

Ovo je doba začuđujućih promjena. 

U ovom razdoblju dijete će  prohodati i doživjet će ''eksploziju govora'' . Hodanje  donosi 

korjenitu promjenu. Dijete sada može ići kamo god želi. Može dosegnuti stvari koje prije nije 

moglo. Oduševljeno svojom novom neovisnošću: obožava istraživati svaki kut, sve 

dodirnuti,sve okusiti. Istraživanje je djetetovo '' putovanje'' u svijet otkrića. Na taj način uči o 

fascinantnom svijetu koji ga okružuje. Sva djeca imaju potrebu istraživati, dodirivati i kušati. 

To je apsolutno neophodno za razvoj njihova mozga. 

Kada dijete istražuje ono je '' znanstvenik''. 

Zadaća roditelja jest učiniti svijet sigurnim za istraživanje. Ako  dijete može sigurno 

istraživati, brzo će naučiti mnogo toga. Naučit će to i da je njegov svijet sigurno mjesto. 

U ovom razdoblju vaša je zadaća poticati djetetovu rastuću neovisnost. ( Erikson) 

 



Osiguravanje razvoja samostalnosti i neovisnosti 

 Omogućivati djetetu razvijanje osjećaja vlastite sposobnosti, 

Samostalno ovladavanje sve širim krugom aktivnosti te postupno širenje granica. 

 Važno je u toj fazi ne posramljivati dijete, nego mu omogućiti da isproba granice koje 

može samostalno dosegnuti u svakodnevnim aktivnostima ( igra, njega, upoznavanje 

prostora). 

 Treba postaviti jasne i realistične granice- što se smije, a što se ne smije- ne učinivši 

pritom pogrešku da se djetetu sve zabranjuje. 

 Ponašanja opasna za dijete, kao i za okolinu, treba jasnim, jednoznačnim i dosljednim 

postupkom prekidati, a dječju radoznalost usmjeriti u bezopasnu aktivnost. 

                           

 

DIJETE U DOBI OD 2 DO 3 GODINE 

Dvogodišnje dijete u pravilu je stabilno, motorički spretno, može verbalno komunicirati, 

povremeno se može strpjeti, izdržati malu frustraciju, uvažavati tuđe želje, odreći se igračke. 

Ljudi mu znače mnogo više nego ranije, umiljato je, mazi se. Nakon ovoga kratkog 

uravnoteženog razdoblja  slijedi izrazito nestabilno  ponašanje, koje doseže svoj vrhunac 

obično kada dijete navrši oko dvije i pol godine. U tom razdoblju dijete je često prilično kruto 

i nefleksibilno, dominantno i zahtjevno, emocije su mu burne, izrazito je neodlučno: sve mora 

biti kako ono hoće i nikako drugačije, a istovremeno hoće i ovo i ono…U konfliktu je samo sa 

sobom- pa i sa svojom okolinom. To je kriza treće godine, doba prkosa i otpora. Dijete se 

počinje opirati odraslima: ne želi da sve rade umjesto njega i počinje izražavati želju da nešto 

učini. To je doba stjecanja prve autonomije. 

Jačanje osjećaja neovisnosti i samostalnosti 

 Osigurati aktivnost  u kojima dijete vidi rezultat svojega djelovanja te doživljava 

vlastitu  sposobnost i kompetentnost 

 Osigurati blizinu odraslog da se spriječe neugodne posljedice istraživanja, ozljede, 

neuspjeh 

 Odraqsla osoba ne mora biti stalno u interakciji s djetetom, ali mora biti prisutna 

tako da dijete može dobiti komentar, potporu, pažnju, ako je traži. 

 Izbjegavati bilo kakvo posramljivanje. 



 

Svojem djetetu možete pomoći u jačanju samostalnosti i samopouzdanja tako da: 

•  Raspored u kućanstvu prilagodite djetetu 

•  Očekujete nered i mrlje povremeno 

•  Nabavite igračke prikladne za djetetovu dob, kako bi se pomalo 

učilo samo igrati 

• Pomognete djetetu da nauči pospremiti svoje igračke, tako da 

zajedno radite i  pospremate 

•  Naučite starije dijete da koristi sat i uključite vrijeme u neke 

upute koje mu  date (npr. do koliko sati može biti za računalom) 

• Potaknete dijete da sudjeluje u kućnim poslovima (npr. 

usisavanje, brisanje prašine i pospremanje kreveta) 

•  Potaknete dijete da samostalno odlučuje u nekim jednostavnim 

stvarima  

•  Dopustite djetetu da pogriješi i pomognete mu da nauči nešto iz 

toga, da uči iz  vlastitog iskustva 

•  Učite dijete rješavati probleme – potaknite ga da razmišlja što bi 

mogao učiniti  kako bi riješio problem, umjesto da mu vi kažete 

•  Odvojite svakodnevno vrijeme koje ćete provesti s djetetom, 

usredotočeni  samo na njega 

•  Pitate dijete za mišljenje kada je u pitanju nešto što se na njega 

odnosi 

•  Poštujete djetetovu odluku kadgod je to moguće 

•Pružite podršku djetetu u situacijama koje su mu preteške 

 

 

 

 

 

 


