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IGRA NA DANSKI NAČIN 

Kako igrom odgojiti uravnoteženu, otpornu i zdravu djecu 

 

O autorici: 

Iben Dissing Sandahl , autorica bestselera Danski odgoj djece je ovlaštena savjetnica, 

spisateljica i narativna psihoterapeutkinja s privatnom praksom u Kopenhagenu u Danskoj. 

Specijalizirana je za obiteljsko savjetovnje i savjetovanje djece. Poslije završetka učiteljskog 

studija, deset je godina radila u danskom obrazovnom sustavu prije stjecanja diplome 

narativne psihoterapeutkinje. Njezina se stručna mišljenja redovito navode u danskim 

časopisima, novinama i čest je gost na danskom nacionalnom radiju. Supruga je i majka dviju 

djevojčica. 

 

Igra : 

Slobodno nestrukturirano igranje omogućuje mašti da se rasplamsa. Igra nema granica. Ona 

nam omogućuje da sanjarimo, snažan je pokretač ne samo u djetinstvu nego i tijekom cijelog 

našeg života. Igranje može biti način da svakog dana postajemo bolja osoba. 

Da bismo iz igre izvukli  sve ono što ona može ponuditi, važno je unaprijed dogovoriti 

osnovna pravila bezbrižne nestrukturirane igre, jer u igri  se otvara intiman prostor za 

istraživanje sebe ili drugoga. 

Nažalost, mnoga današnja djeca nemaju priliku za igru tijekomodrastanja. Od osamdesetih 

godina prošlog stoljeća do početka dvadeset i prvog stoljeća,  broj sati koji djeca provode u 

nestrukturiranoj spontanoj igri, smanjio se za osam, što je pokazatelj da igra iz ljudskih života 

nestaje već u djetinstvu. 

 

Po čemu se Danci razlikuju? 

Važnost slobodnog igranja Dancima je poznata od samih početaka pedagogije, igranje ne 

doživljavaju kao nepotrebno gubljenje vremena, nego temeljem dječjeg razvoja. Djeca su u 

igri slobodna istraživati svoj puni potencijal i razvijati svoje talente bez ograničenja koja sa 

sobom donosi odraslo doba. Potiču djecu na mnogo slobodnoga nestrukturiranog igranja, 

podržavaju mnogo aktivnosti na otvorenome i stvaraju ugodno obiteljsko ozračje koje 

omogućava djetetov nesmetan razvoj. Vjerojatnije je da će se spontana igra razviti u ozračju 

u kojem se dijete osjeća sigurno i u kojem prevladava prihvaćanje. 

 Bezbrižna i slobodna igra koja donosi osjećaj užitka izvire iz urođene potrebe da izrazimo 

sebe. Ta potreba za razvojem dolazi upravo s onog mjesta koje omogućava razvoj snažnog 

unutarnjeg kompasa. Potreba da se aktiviramo, istražujemo i ispitujemo mogućnosti jača taj 
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neizmjerno važan unutarnji kompas koji će našoj djeci trebati do kraja života  i što je taj 

kompas jači dijete će imati jače izražen osjećaj samosvijesti. 

Roditelji i nastavnici svjesni su da ne postoje dva jednaka djeteta, što znači da svakom djetetu 

pristupaju individualno, kao pojedincu sa specifičnim potrebama. Smatraju da pogrešno 

shvaćanje karakternih osobina, ostane li ne razriješeno, može negativno pratiti dijete tijekom 

cijelog njegovog života. 

 Umjesto spolnih stereotipa, danski roditelji potiču socijalizaciju, autonomiju, povezanost, 

demokraciju i sampoštovanje jer smatraju da su svi ljudi jednaki. Pružanje jednakih 

mogućnosti dječacima i djevojčicama smatra se vrlinom. U Danskoj i djevojčice i dječaci 

imaju priliku igrati s autićima i s lutkama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Što nudi ova knjiga? 

Ova knjiga nas vraća u  djetinstvo i podsjeća koliko smo se voljeli i koliko je važno bilo igrati 

se. Upozorava nas da igra polagano nestaje iz dječijih života, a iz života odraslih je potpuno 

isčezla, kao da u današnje doba i odrastanjem zaboravljamo njenu važnost. 

 Autorica nas „upozorava“ da je djeci igra prirodna i spontana, da se igraju jer se žele igrati,a 

ne zato što se moraju igrati. Igra je alat cjelovitog razvoja, a ono što djeca kroz igru nauče 

nije uvijek mjerljivo, ali je iznimno važno. Ona je temeljna postavka, što znači da djeca ne 

moraju učiti kako se igra i ne trebaju im nikakve posebne vještine, samo vrijeme da razviju 

igru vlastitim tempom. 

Igrajući se, djeca uče a da toga nisu ni svjesna. Igra razvija djetetov unutarnji poriv, uči ga 

samokontroli, ovladavanju stresom, vještinama pregovaranja i suradnji, potiče kreativnost, 

empatiju, uči ga čekanju na svoj red, na djeljenje, slušanje jedni druge, razgovaranje, voditi i 

slijediti. Autorica nas podsjeća da razvoj sretnog djeteta započinje igrom i da je taj razvoj 
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različit za svako dijete. Osluškujte ideje i prijedloge koje djeca daju dok se igraju. Slobodna 

igra često Vam može otkriti unutarnji svijet Vašeg djeteta. Djeca katkad upotrebljavaju igru 

da bi isprobala najluđe stvari i ideje koje žele u svom životu, ali je i način da iskušaju svoje 

najstrašnije more i strahove. Igra ima benefit za sva razvojna područja: spoznajni razvoj, 

tjelesni, emocionalni i društveni razvoj. 

Možda najveća vrijednost ove knjige je u tome da roditeljima nudi „Vodič za igru“, koji 

svakidašnje situacije preobrazuje u situacije prikladne za igru. Vodič se vodi mišlju da igra 

podupire hygge trenutke,  koji djetetu nude sigurno okružje za igru, ravnopravnost između 

dječaka i djevojčica, da su prisni odnosi temelj djetetova razvoja, da su „skele“, tj. potpora 

djetetu, potrebne da prijeđe na napredniju razinu. Za svaku podjelu autorica nudi pregršt igara 

i ideja kojih se možete igrati.  

Autorica opisuje  prostore za igru, kako ih oplemeniti i urediti da budu prikladni za djecu. 

Dotaknula se i neizostavne teme današnjice, vremena provedenog uz ekrane. 

U poglavlju „Kamo nas igra može povesti?“ potiče nas da se preispitamo o onome što smo 

već podsvjesno znali- koliko je igra važna, te da počnemo utirati put promjenama, jer sreća 

„nije rezervirana samo za Dance“. 

Zbog važnosti teme koju knjiga obrađuje, zbog jednostavnosti jezika kojim je pisana vrijedna 

je za roditelje kao i za stručnjake koji se bave odgojem djece. 

 

Crtice iz knjige: 

Što činiti i što ne činiti 

 Ne prekidajte djecu dok se igraju, čak ni ako se prepiru. Pustite ih da sama pokušaju 

riješiti probleme koji se pojave tijekom igre. Ne uspiju li, pomozite im sagledati oba 

stajališta. 

 Ne bojte se kad dijete glumi ili se igra samo. Igra je najbolji način da se obradi 

doživljeno. 

 Budite posve prisutni u trenutku i pozitivni. Prisutnost ima moć promijeniti vaš život 

na mnogo načina, a igra je temelj zaigranoga načina razmišljanja. 

 Isključite televizore i sve druge uređaje. Dosada budi maštu i održava um otvorenim i 

fleksibilnim. 

 Ne možete se doista uključiti u djetetov svijeta da ne zakoračite u svijet igre. 

Dopustite djetetu da vam pokaže kako ćete isključiti „odrasli“ način razmišljanja. Igra 

i kreativnost blisko su povezane. Ne bojte se iskušati nove stvari i u cjelosti istražiti 

mogućnosti koje nudi igra. 

 Iziđite na otvoreno! Priroda je prekrasna. Ona je beskrajno igralište opremljeno svim 

zamislivim spravama. Pozovite članove obitelji da vam se pridruže u igri na 

otvorenome. Igra povezuje i dugoročno sve čini sretnijima. 

 Budite uvijek spremni pokušati iznova. 

 Pokušajte! U redu je ne uspjeti. Smijte se kada „ne uspijete“. Neuspjeh ne postoji. 

Mnogi smatraju da je neuspjeh tek povratna informacija kako pokušati ponovo i drugi 

put biti bolji. 
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 Djeca vjeruju u super junake jer vjeruju da je sve moguće. U igri godine nisu važne – 

uključite u igru djecurazličitih dobnih uzrasta i sami će pronaći ulogu koja im 

odgovara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokušajte ... 

 

 Ponovno se igrati, slijediti dijete, igrati se po njegovim „pravilima“, 

 Uvesti promjene u prostor u kojem dijete najviše boravi i igra se, ako su potrebne, 

 Ne prekidati ga... 

 

Pošaljite nam fotografije djece u najdražoj igri, pravila Vaše najdraže igre, prijedloge, 

savjete, komentare na mail 

 

knjiga.tjedna@gmail.com 

 

 

   Nika Bagarić mag.pred.odgoja 

Franica Lasić prof.pred.odgoja 
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