
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neki od nas vjerojatno se još uvijek dobro prisjećaju kako „nam je u vrtiću 
bilo najgore to što smo morali spavati“. 
 
 
Prisilno (ne)spavanje djece u vrtiću već odavno nije i ne bi smjelo biti 
dio aktualne vrtićke prakse. Prisiljavanje na (ne)spavanje krši 
osnovna ljudska/dječja prava koja proizlaze iz primarnih potreba za 
očuvanjem zdravlja, fizičkog i psihičkog integriteta, sigurnošću…  
 
 
 
 
Što je (zapravo) dnevni odmor u vrtiću, kako izgleda i čemu služi? 
 
 
Dnevni odmor djeci je prilika za opuštanje i odmaranje nakon ručka 
odnosno dinamičnog vrtićkog prijepodneva. 
 
U trajanju od otprilike pola sata djeca se smještaju u udoban položaj, 
fizički i psihički se opuštaju, najčešće slušajući priču i/ili tihu 
relaksirajuću glazbu.  Nakon toga, djeca koja su, očito imajući potrebu za 
spavanjem, zaspala, nastavljaju sa spavanjem, dok ostala djeca imaju 
mogućnost bavljenja raznovrsnim mirnim aktivnostima koje potiču 
razvoj spoznaje, fine motorike, grafomotorike i sl. Također, djeca na taj 
način razvijaju i prosocijalna ponašanja, učeći se zadovoljavanju svojih 
potreba (za aktivnošću) uz istovremeno uvažavanje potreba drugih (za 
smirivanjem i odmorom). 
 
Prostor je koncipiran tako da omogućuje blagu zasjenjenost u dijelu „za 
spavanje“ te dovoljno svjetlosti i primjerenu ponudu za bavljenje 
aktivnostima u dijelu predviđenom za budnu djecu. 

 

DNEVNI ODMOR ILI SPAVANJE  

DJECE U VRTIĆU? 
 



 
Na taj način istovremeno se kvalitetno zadovoljavaju različite potrebe 
djece, kako za spavanjem tako i za konstruktivnim provođenjem vremena.  
 
 
 
Jednako je neprimjereno tjerati pospano dijete da ostane budno, kao i 
ono koje nije pospano da spava. Dijete koje leži mirno sat-dva i pri tom 
se ne bavi nikakvom konstruktivnom aktivnošću, osim što gubi 
dragocjeno vrijeme za igru i aktivnost, gubi i povjerenje u odrasle da 
će se na adekvatan način pobrinuti za njega.  
 
 
 
 
 
Što ako je dijete pospano, a ne može zaspati? 
 
Najčešći razlozi zašto pospano i umorno dijete ne može zaspati: 
 
 Dijete se još ne osjeća dovoljno sigurno ili opušteno (zbog promjene 
rutine, navika, osoba ili okruženja, primjerice u razdoblju prilagodbe na 
vrtić)  
 
 Dijete je previše uzbuđeno (npr. tata se vratio s puta i danas on dolazi 
po „mene“ u vrtić, a ne baka) 
 
 
Postupci kojima pomažemo djetetu 
 
 Provjeravamo je li dijete fizički dobro/zdravo, je li udobno smješteno, je 
li možda žedno, je li mu dovoljno toplo/hladno i sl.   
 

 Korištenje predmeta koji doprinose stvaranju osjećaja sigurnosti – 
omiljena dekica, duda, lutka, medo, krpica, slikovnica…, dokle god je to 
djetetu potrebno. 
 

 Tješenje, nježan dodir ili maženje po glavici, leđima, ruci; bebe je 
potrebno ponekad i nositi, nježno ljuljuškati i sl. 
 

 Tiha umirujuća glazba, umirujući razgovor… 
 
 



 
Suradnja s roditeljima 
 
Ponekad se događa da: 
 
Roditelj traži da dijete u vrtiću spava – „jer ako ne spava u vrtiću, poslije 
je kod kuće pospano i cendravo“. 
 

Roditelj traži da dijete u vrtiću ne spava – „jer onda je navečer predugo 
budno i nikako ne može u normalno vrijeme zaspati“. 
 
Dobro je znati: 
 
1.  Hoće li dijete zaspati ovisi primarno o djetetovom stanju, a ne o 
odgojitelju. Na potrebu za spavanjem utječu različiti čimbenici – dob, 
temperament, aktualno psihofizičko stanje – uzbuđenje, osjećaj sigurnosti,  
količina i kvaliteta noćnog sna… Odgojitelj „samo“ kreira i osigurava 
potrebne uvjete u vrtiću.  
 
2. Potrebu djeteta za spavanjem u aktualnom trenutku može procijeniti 
samo osoba koja je uz dijete – u vrtiću je to, dakle, odgojiteljica, a ne 
roditelj. Roditelj može i treba informirati odgojitelja o bitnim 
događanjima koja mogu utjecati na status djeteta, poput: „Noćas se budio, 
nije dobro spavao, ili… jutros se teško probudila, bili smo na proslavi 
rođendana, bila je uzbuđena, teško je zaspala i sl.“. Tako pomaže 
odgojitelju da bolje razumije ponašanje i potrebe djeteta. 
 
3. Odgojiteljice uvažavaju roditelje kao osobe koje najbolje poznaju svoje 
dijete i važan im je dobar odnos/suradnja s roditeljima. Stoga, ukoliko je 
percipirana potreba djeteta u nesuglasju s iskazanom željom roditelja, 
nalaze se u neugodnoj, konfliktnoj situaciji. U takvim slučajevima, roditelji 
moraju znati da će odgojiteljice, u skladu s humanističko-razvojnim 
pristupom i humanim vrijednostima, prioritet dati potrebama djeteta pa 
makar to rezultiralo negodovanjem roditelja. Naime, zadovoljavanje 
potreba djece naš je zajednički posao, a uzajamno povjerenje i 
razumijevanje jedan je od osnovnih preduvjeta za njegovo kvalitetno 
obavljanje. 
 
 
 Roditelji koji žele znati više o potrebama djece za spavanjem prema 
kronološkoj dobi te brizi za zdravlje djece i fizikalnim uvjetima u kojima se odvija 
dnevni odmor u vrtiću, informacije mogu dobiti na savjetodavnim stranicama 
vrtićke zdravstvene voditeljice. 


