
Dobno mješovite skupine u dječjem vrtiću 

Od samog početka djetetovog života ključnu ulogu u svim područjima njegovog razvoja 

imaju roditelji te je dijete potpuno o njima ovisno. Kako dijete odrasta, sve više vremena 

provodi u interakciji i igri s drugom djecom. U odnosu s vršnjacima, ali i mlađom i starijom 

djecom, dijete stječe važna iskustva. Međutim, zbog pretjeranog naglašavanja važnosti 

druženja s vršnjacima ponekad se zanemare prednosti druženja djeteta sa starijom i mlađom 

djecom.   

U suvremenom vrtiću prednost se daje formiranju dobno mješovitih skupina, a brojna 

istraživanja potvrdila su pozitivan utjecaj takvog pristupa rada na razvoj djece i njihovo 

napredovanje. Dobno mješovite skupine možemo definirati kao one skupine u kojima je 

dobna razlika među djecom dvije ili više godina. Ovakav način rada ima dugu povijest, a 

još u 19. stoljeću poznata pedagoginja Maria Montessori uvodila je taj oblik organizacije rada 

u vrtiće. Pri formiranju mješovitih skupina, polazi se od stajališta da se djeca razlikuju, i 

unutar kronološke dobi, po sposobnostima, znanju, iskustvu i interesima, a to je posebno 

izraženo upravo u mješovitim skupinama. Također, ovakve skupine daju djetetu osjećaj 

obiteljske atmosfere i na taj način olakšavaju prilagodbu na vrtić. Naime, atmosfera u 

mješovitim skupinama je prirodnija, sličnija onome što dijete očekuje u stvarnom svijetu gdje 

se prijateljstva sklapaju prema interesu, a rjeđe prema dobi.  

 Za dijete nije prirodno da većinu vremena provodi u dobno jednoličnim grupama gdje nema 

priliku steći različita iskustva važna za svakodnevni život. Osim toga, jedan od razloga za 

formiranje dobno mješovitih skupina je taj da svako dijete ima priliku, u manjim skupinama, 

učiti i razvijati svoje sposobnosti na najbolji mogući način bez krutih pretpostavki o 

sposobnostima djece u odnosu na dob i međusobnog uspoređivanja. Naime, uspoređivanje s 

drugima, odnosno kompetitivnost, za djecu predškolske dobi nije poželjno jer djeca u toj dobi 

nisu dovoljno zrela da bi se s time nosila, što dugoročno može dovesti do pada 

samopouzdanja i gubitka motivacije za napredovanjem. Rad u mješovitim skupinama 

prilagođen je djeci koja su došla s različitim iskustvom i sposobnostima, a uloga odgojitelja je 

da planira i priprema aktivnosti, potiče djecu na timsko učenje i suradnju uvažavajući pri tome 

individualne razlike.  

 

Roditelji se često brinu da za njihovo dijete boravak u mješovitim skupinama nije dobar, da će 

dijete „nazadovati“ ako je starije od ostalih u grupi ili da će biti „preopterećeno“, ako je mlađe 

od ostalih. Međutim, u mješovitim skupinama vodi se računa o tome da je udio djece različite 



dobi takav da ne dovodi do nazadovanja starije djece. U tako organiziranim skupinama, starija 

djeca lakše dolaze do izražaja odnosno lakše iznose svoje stavove i ideje, brižni su prema 

mlađima i pomažu im u svakodnevnim aktivnostima. S druge strane, mlađa djeca lakše i brže 

prihvaćaju određene aktivnosti i u njima sudjeluju. Također, starija djeca imaju priliku 

istraživati i usavršavati svoje vještine vođenja, što bi u vršnjačkim skupinama bilo znatno 

teže. Mnoga djeca koja u skupini vršnjaka nisu dovoljno samopouzdana za ulogu vođe, u 

prisustvu mlađih se osjećaju sigurnije. U mješovitim skupinama djeca brinu jedni za druge, 

uče jedni druge, jačaju svoje samopouzdanje jer svako dijete može doprinijeti skupini na svoj 

način, a uloga svakog djeteta jednako je vrijedna. 

 

Brojna istraživanja pokazala su pozitivan utjecaj boravka djece u mješovitim skupinama, a u 

daljnjem tekstu donosimo Vam neke od rezultata istraživanja. 

 

Socijalni i emocionalni razvoj djece 

 Dobno mješovite skupine pozitivno utječu na socijalni i emocionalni razvoj djece jer 

je u takvim skupinama više socijalnih kontakata među djecom, više pozitivnih 

izražavanja emocija i mašte, a manje kompetitivnosti i agresivnosti 

 Djeca više međusobno surađuju, pomažu jedni drugima, dijele i razmjenjuju igračke 

 Djeca su svjesna karakteristika i razlika povezanih s dobi pa i očekivanja 

prilagođavaju djeci s kojima su u kontaktu 

 Mlađa djeca imaju priliku biti društveno aktivnija i komunicirati sa starijom djecom 

 Starija djeca pomažu mlađoj djeci i na taj način uče preuzimati odgovornost za svoje 

postupke 

 Prema istraživanjima, u mješovitim skupinama puno rjeđe dolazi do sukoba, a kada se 

sukobi i pojave, uspješnije se i brže rješavaju 

 Starija djeca koja imaju poteškoća s regulacijom vlastitog ponašanja znatno napreduju 

kada potiču mlađu djecu na isto. Drugim riječima, kada objašnjavaju pravila i 

podsjećaju mlađu djecu da ih treba slijediti, tada i sami slijede pravila ponašanja.  

 

Spoznajni razvoj 

 Druženje djece različite dobi pozitivno utječe na razvoj govora i komunikacijskih 

vještina 



 Djeca različite dobi općenito su uspješnija u rješavanju problemskih zadataka te se 

potiče suradničko učenje 

 Starija djeca radije uče mlađu djecu nego svoje vršnjake, a mlađa djeca radije uče od 

starijih nego od svojih vršnjaka 

 Prilikom podučavanja jedni drugih, starija djeca utvrđuju svoje znanje i razvijaju 

osjećaj uspješnosti što dovodi do razvoja samopouzdanja i povećanja motivacije za 

daljnje učenje i napredovanje 

Igra 

 Mlađa djeca pokazuju zrelije i složenije oblike igre nego u vršnjačkim skupinama 

 Starija djeca poboljšavaju svoje socijalne vještine na način da organiziraju igru za 

mlađe suigrače 

 

Posebno treba istaknuti dobrobit mješovitih skupina za djecu s teškoćama u razvoju. 

Djeca s teškoćama u mješovitim skupinama lakše uspostavljaju prijateljske odnose i 

oponašaju stariju djecu, dok im prisutnost mlađe djece omogućuje manje stresno okruženje i 

mogućnost stjecanja socijalnih vještina.  

 

Iz svega navedenog možemo zaključiti da dobno mješovite skupine pozitivno utječu na razvoj 

sve djece (na spoznajni, socijalni i emocionalni razvoj kao i na igru djeteta) jer uključuju 

prosocijalna ponašanja koja doprinose cjelokupnom razvoju. Planiranje rada i poticaja za 

djecu različite dobi i stoga vrlo različitih sposobnosti, interesa i potreba, za odgojitelja 

svakako predstavlja puno veći izazov i iziskuje znatno veći angažman, ali prednosti takvog 

načina rada za dijete su višestruke.  
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