
Kako prevenirati pojavu 
ugriza? 

 Pratiti ponašanje djeteta koje grize, 

predvidjeti kad bi se ugriz mogao 

javiti i preduhitriti dijete – maknuti 

ga iz te situacije 

 Ponuditi mu dovoljno različitih 

aktivnosti, zabaviti ga 

 Ponuditi mu nešto što će gristi 

(jastučić, gumu) 

 Osigurati dovoljno velik i 

prohodan prostor i tjelesne 

aktivnosti za pražnjenje energije 

 

  

Što kad se to dogodi 
Vašem djetetu? 

Ako netko ugrize Vaše dijete, 

vjerojatno ste ljuti i zabrinuti za 

njegovu sigurnost. Kako bi se što 

uspješnije riješila takva situacija, važno 

je da imate povjerenje u stručno osoblje 

vrtića. Imajte na umu da su ovakve 

situacije česte i nepredvidljive među 

djecom jasličke dobi.  

Kad se ovakav problem pojavi, 

neophodna je suradnja obitelji i 

stručnog osoblja vrtića kako bi se 

pronašlo rješenje koje je najbolje za 

dijete. 

 
Ukoliko ste zabrinuti za ponašanje svog djeteta 

možete se obratiti svom odgojitelju ili potražiti 

pomoć vrtićkog psihologa. 
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Griženje 
među djecom 
jasličke dobi 
u vrtiću 
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Zašto se javlja griženje 
kod male djece? 

 Jer se dijete nalazi u oralnoj fazi, 

kada istražuje okolinu najčešće 

putem usta  

 Jer se dijete ne zna izraziti riječima 

(koristi griženje kao način 

komunikacije) 

 Jer se dijete nalazi u situaciji 

frustracije ili napetosti 

 Zbog sukoba s vršnjacima 

 Zbog privlačenja pažnje na sebe 

 Zbog zadovoljavanja neke potrebe 

 Zbog osjećaja ugroženosti 

 Zbog ljubomore (npr. radi prinove 

u obitelji) 

 Zbog rasta zubi 

 

  

Što učiniti kada jedno 
dijete ugrize drugo? 

 Razdvojiti djecu da se više ne mogu 

gristi 

 Pomoći djetetu koje je žrtva ugriza 

 Objasniti djetetu koje grize da je 

takvo ponašanje neprihvatljivo 

 Riječima izraziti kako se ugriženo 

dijete osjeća 

 Potaknuti dijete koje grize da se 

ispriča drugom djetetu 

Kako pristupiti djetetu 

koje grize? 
 Posvetiti mu dovoljno vremena 

 Objasniti mu da nam se uvijek 

može obratiti ako ga nešto ljuti 

 Pohvaliti ga kada je komunikacija s 

drugom djecom dobra 

 Kroz igru uloga poticati razvoj 

empatije (kako se drugi osjeća kada 

ga ja ugrizem?) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Što ne činiti? 
 

 Ne ignorirati situaciju 

 Ne kažnjavati dijete koje grize 

 Ne osuđivati dijete 

 Pripazite da slučajno/nesvjesno ne 

nagrađujete nepoželjno ponašanje 

(npr. grlite dijete koje je ugrizlo) 

 

 


