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Na tri mjeseca, igračke idu na odmor - ostavljajući za sobom stolice, stolove, konopce, odjeću, 
vješalice za odjeću, kartonske kutije... maštu djece i samu djecu. 
 
Koji je cilj ovog projekta? 
Djeca imaju mnogo više vremena da se slobodno igraju u vrtiću bez igračaka. Oni odlučuju 
vlastitom glavom šta žele da rade. Ideje za aktivnosti dolaze od djece. Jačaju se važne životne 
vještine: međusobni razgovor, zajedničko rješavanje problema, primjećivanje šta ona sama žele, 
osjećajući kako se drugi osjećaju, učenje da dobro pregovaraju... o vještinama koje su potrebne 
kako bi porasli u nezavisne mlade ljude i odrasle osobe. 
 
Šta će djeca naučiti iz projekta? 

 
Kako graditi 
Kako da poredam stolice a da se sve ne 
sruši? To znači da se kroz igru treba 
naučiti kako funkcionišu zakoni fizike. 
 
Djeca često zajednički planiraju 
građevinske projekte. Oni vježbaju kako 
da daju priloge u vidu ideja grupi, kako da 
budu šefovi i kako da prave kompromise. 
Igraju se zajedno, a ne jedno kraj drugog! 
Za to je potrebna vježba. 
 
 
 

Kako pojesti jutarnju užinu 
Žedan sam, gladan, umoran ili želim li jesti sada jer to je ono što dva prijatelja čine? U vrtiću bez 
igračaka djeca mogu sama odlučivati kada i gdje žele pojesti svoju jutarnju užinu. Time se djeci 
omogućava da uče primjećivati signale iz svog vlastitog tijela i da u obzir uzimaju socijalne želje, 
poput “zajedničkog jela”. 
 
Raspravljanje i pregovaranje 
Djeca vježbaju da izražavaju vlastita mišljenja i da se izjašnjavaju. Ona postaju smjelija i u stanju 
da jasno formuliraju svoje želje. Ona uče da izraze svoja osjećanja, a time i postepeno šire svoj 
rječnik. 
 
Osjećaj dosade 
Prilično je moguće da je djeci ponekad dosadno. U vrtiću bez igračaka, vaspitačica u vrtiću se 
povlači i daje djetetu vrijeme da pronađe put iz dosade. Ponekad je OK samo sjediti i gledati šta 
se dešava i buljiti u prostor. Djeca se potiču da sama razvijaju nove ideje za igru. Dosada je često 
preduslov za kreativnost. 
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Kako postati hrabriji  
Kroz igru, djeca sama sebi stvaraju prilike da prevaziđu strahove i postanu hrabriji. To bi moglo 
značiti skakanje sa stola na tepih koji je na podu. Ona će oklijevati ako je tepih predaleko ili ako su 
na tepihu još uvijek druga djeca. Oni će zatražiti pomoć, ponovo se spustiti i povući tepih da bude 
bliže ili izgraditi višu “kulu za skakanje”. Oni se penju, skaču, pužu, plešu... Oni uče mjeriti svoju 
snagu i bolje procijeniti prepreke tako da manje povrijede sebe a i druge. 
 
Kako izgleda tipično jutro u vrtiću? 
Djeca stižu u vrtić, sama se presvlače u svlačionici, pozdravljaju vaspitačicu u vrtiću i potom se idu 
igrati. Neki dolaze u vrtić s jasnom idejom šta žele raditi, ili se nastavljaju igrati tamo gdje su jučer 
stali. Druga hodaju po vrtiću da bi pronašla ideju ili igru. Druga sjede i gledaju šta se dešava. 
Djeca mogu jesti kad su gladna ili kada osjećaju da bi željela jesti. 
Pred kraj polovine dana, dolazi do pregovora i donosi se odluka o tome kako i šta treba 
pospremiti. Nakon toga vaspitačica u vrtiću ocjenjuje kakvo je bilo jutro s djecom. U čemu ste 
danas najviše uživali? Čime se posebno ponosite? 
 
Vrtić bez igračaka: da li to znači da nema pravila? 
Nikako. Uobičajena pravila za vrtiće se općenito i dalje primjenjuju. Neka druga se malo mijenjaju. 
Djeci se daje veće pravo glasa. 
Neki rituali se također zadržavaju, dok se drugi mijenjaju. 
 
Koja je uloga vaspitačice? 
Vaspitačica u vrtiću prati djecu sa suzdržanošću, omogućavajući im da značajno jačaju svoje 
vještine. One stalno gledaju šta se dešava u vrtiću i stiču dublji uvid u razvojni status djece. One 
vode djecu tako da ona počinju razmišljati za sebe. Djeca mnogo nauče od toga kad mogu imati 
svoj glas, kad su uključena na način kako su stvari organizovane, davanjem priloga s idejama i 
preuzimanjem odgovornosti. 
 
Šta ako se brinem za svoje dijete? 
Ako se brinete oko nečega ili ako vaše dijete ne želi ići u vrtić, kontaktirajte vaspitačicu u vrtiću 
kako biste razgovarali o svojim primjedbama i zabrinutostima. 
 
Prevencija ovisnosti i vrtić bez igračaka u Aargau? 
Prevencija ovisnosti u Aargau pokrenula je projekt u kantonu Aargau 2002. i od tada ga vodi. 
Manje je vjerovatno da ljudi s dobrim životnim vještinama razviju ovisničko ponašanje. Oni 
pronalaze rješenja kad su suočeni s kritičnim životnim situacijama i dobri su kod traženja i 
prihvaćanja pomoći. Oni su svjesni sami sebe i znaju šta su u stanju uraditi. Oni mogu pronaći 
riječi da opišu kako se osjećaju. 
 
Dalje informacije mogu se pronaći na www.spielzeugfrei.ch  

http://www.spielzeugfrei.ch/

