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Dragi roditelji! 

Uskoro se dio djece vraća u jaslice ili vrtić, nakon što su proveli nekoliko tjedana 

kod kuće u izolaciji, a neki čak u samoizolaciji, nakon što su doživjeli potres…. 

Čeka nas zajednički posao za dobrobit naše djece, i jako su važni Vaši postupci i 

Vaša suradnja u provođenju svega! 

Nastojat ćemo u vrtiću da djecu dočeka što je manje moguće promjena, no, 

obzirom na posebne uvjete rada radi pandemije, bit će promjena u samom ulasku 

u vrtić, skupinama u kojima će djeca boraviti, ritmu dana, načinu druženja djece 

s djecom iz drugih skupina, kao i promjene u načinu odlaska iz vrtića. Molimo 

Vas da objasnite djetetu, u skladu s njegovim razvojnim mogućnostima, koje ih 

promjene očekuju i kako će sada izgledati u vrtiću. Neka djeca će promjene 

prihvatiti brzo i bez teškoća, a nekoj djece će trebati više vremena i teže će 

prihvatiti odvajanje od Vas, kao i promjene u vrtiću.   

Neke skupine će biti spojene s drugim skupinama, i neke skupine će bit smještene 

u drugim sobama, i s drugim odgojiteljima. Odgojitelji će s djecom boraviti što je 

više moguće na vanjskim prostorima (terase i dvorišta). U sobama su igračke 

prilagođene u skladu s epidemiološkim uputama, pa djecu neće dočekati sve ono 

što su navikli u vrtiću.   

Recite djeci da će sada biti manje djece u vrtiću, da će se družiti samo s djecom 

iz sobe u kojoj će biti. Možete im reći da će neke stvari biti malo drugačije – ali i 

da će ove promjene trajati samo neko vrijeme, kao kada idu u vrtić preko ljetnog 

ili božićnog perioda. Važno je samo da kažete da ne znate točno (jer to je istina), 

i da će to vrijeme brzo proći.  

Važno je djeci reći da sada postoje nova pravila za ulazak u vrtića, kao i za odlazak 

kući. Objasnite da ćete ispred vrtića čekati odgojiteljicu koja će doći po djecu, i 

da roditelji neće s djecom ulaziti u vrtić. Podsjetite ih da ćete čekati ispred vrtića 

u redu, kao što se sada čeka u redu ispred dućana, jer je to potrebno kao zaštita od 

širenja virusa i naglasite kako i djeca na taj način pomažu. JAKO JE VAŽNO da 

dođete u dogovoreno vrijeme ulaska u vrtića, kako bi se raspored ulazaka odvijao 

nesmetano, a i isto tako da dođete u dogovoreno vrijeme po dijete u vrtić – kako 

Vaše dijete ne bi gledalo sve prijatelje kako odlaze, a samo ostalo čekati… 



Odgojitelji će pojačano raditi s djecom na pojačanim mjerama higijene, pa Vas 

molimo da ih već kod kuće podsjetite na potrebu pojačanog zaštitnog ponašanja 

u skupini, higijenske navike kojih se treba pridržavati i sl.  

Odgojitelji će s djecom razgovarati i o potresu i potrebnim ponašanjem u tim 

situacijama. Molimo Vas da u pripremi za vrtić, naglasite djeci, da su tu njihove 

tete koje će se brinuti za njih i da istaknete koliko je sada posebno važno da djeca 

sada slušaju što one kažu.  

Nadamo se da ćemo zajedničkim naporima osigurati Vašoj djeci što lakše 

prihvaćanje promijenjenih uvjeta u vrtića.  Ako imate pitanja ili potrebu za 

podrškom, ili ako je u došlo do nekih bitnih promjena u životu djeteta koje 

nam je  važno znati, javite nam se mailom na djeca.jarun@gmail.com ili 

psihologdvjarun@gmail.com. 

Stručni tim vrtića Jarun 

 

mailto:djeca.jarun@gmail.com
mailto:psihologdvjarun@gmail.com

