
Blagdani kao 

prilika za 

zbližavanje 

 

 
      

Uvijek nam bude toplo oko 

srca kad se sjetimo nekih 

obilježavanja, važnih za nas 

ili našu obitelj. Sjećamo se 

osjećaja zajedništva kad 

smo slavili djedov rođendan, 

sjećamo se mirisa kolača ili 

zajedničkog pripremanja 

roštilja. Veliki dio ugodnih 

sjećanja na djetinjstvo 

vezani su uz obilježavanja. 

Ona nas oblikuju, stvaraju 

nam osnovu za kasnije 

doživljaje i vrlo su važna. 

 

Rođendani, državni praznici, 

obljetnice, vjerski blagdani, 

uče nas zajedništvu i 

pripadanju, spajaju 

sadašnjost i prošlost i daju 

osnovu za budućnost. Ona 

povezuju osobe zajedno na 

nekoliko razina - 

emocionalnoj, duhovnoj i na 

razini odnosa. 

     Važno je znati koje 

vrijednosti djeci želimo 

prenijeti kroz obilježavanja. 

Želimo im reći da je 

zajedništvo nama važno, da 

brinemo o drugima i uživamo 

u njihovoj pažnji prema 

nama.  

 



     Obilježavanja nude 

mogućnost ispunjavanja 

raznih dječjih potreba i 

time pozitivno djeluju na 

dijete i njihove obitelji. 

Tradicija i mali rituali daju 

osjećaj važnosti našim 

praznicima (a pritom ne 

mislimo samo na službene 

praznike, nego i one intimne 

– rođendane, obljetnice).  

 

Obilježavanja stvaraju 

osjećaj kontinuiteta, 

udobnosti i sigurnosti za sve 

– posebno za dijete. 

Tradicija utječe na 

djetetova bazična 

vjerovanja i vjerovanja o 

obitelji, životu i generalno 

na njihovu sliku o sebi. 

Tradicije djecu spajaju s 

prošlosti, ali i vode u 

budućnost te su važne za 

djetetovo poimanje svijeta. 

 

     Okupljanje obitelji 

osigurava dijete osjećajem 

pripadanja. Djeca, da bi se 

zdravo razvijala, trebaju 

znati da se netko brine o 

njima, trebaju znati da mogu 

i da su uspješna.  



 

 

     Djecu treba uključiti u 

planiranje i pripremanje za 

blagovanje i tradicionalno 

obilježavanje. Obilježavanja 

omogućuju djeci osjećaj 

utjecanja na druge ljude i 

događaje; kroz npr. 

pomaganje drugima, osjetit 

će poticaj na davanje i 

pružanje pomoći. 

 

 

 

 

 

 

      Da bi dijete moglo učiti, 

potrebno mu je da se osjeća 

sigurno i da osjeća 

pripadnost. Zajedničko 

slavljenje rođendana s 

prijateljima, tradicija 

Božića i Uskrsa, pripreme za 

slavlje i sudjelovanje svih (i 

velikih i malih) važni su 

datumi kojima se posvećuje 

posebna pažnja jer znamo da 

je stvaranje osjećaja 

zajedništva ulog u bliže 

povezivanje svih nas.  

      Obilježavanjem, dijete 

neće samo susresti svoje 

potrebe, već i upoznaje nas i 

naše potrebe. Kroz 

obilježavanja imamo 

mogućnost kreirati bolje 

danas i sutra za njih i nas. 
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