
Moto Dječjeg tjedna 

Ljubav djeci prije svega!

Smjernice DND-a 

uključivanje u obilježavanje 

Međunarodne godine voća i 

povrća u cilju povećanja svijesti o 

njihovoj važnosti u prehrani.

Dječji tjedan 4. – 8. 10. 2021.



Dječji tjedan obilježila je raznolikost i raznobojnost aktivnosti…

Uređenje vrta ispred dječje sobe, početak projekta usvajanja stabla.  

Ukrašavanje ograde vrtića balonima s 

ispisanim dječjim  željama. 

Tjelesne aktivnosti - yoga za djecu, 

sportske igre. 
Igrokazi  i lutkarske predstave. 



Galerija fotografija

Dijete ima pravo biti cvijet jer cvjeta.
Dijete ima pravo biti ptica jer cvrkuće.
Dijete ima pravo biti sunce jer toplinom grije.
Dijete ima pravo biti dijete jer je dijete. Predstavljanje aktivnosti prema 

odabiru odgojiteljica. 

Sve odgojne skupine su tijekom tjedna  uz 
redovite šetnje i igre u prirodi imale  
prigodno odabrane igre, priče, likovne 
aktivnosti, brojalice i pjesmice uz glazbu i 
ples,  didaktičke igre i druge stvaralačke i 
istraživačke aktivnosti. Uz naglasak na 
prava djece na igru, u skladu sa 
smjernicama, tema aktivnosti  bila je i 

zdrava prehrana - voće i povrće.



PV Žbandaj

Soba 2

Nakon pročitane slikovnice „Jakov sklapa prijateljstvo s voćem i 
povrćem” razgovaralo se o zdravom voću i povrću te su djeca pomoću 
aplikacija voća/povrća bojala ono što vole jesti. 



Ukrašavanje  ulaza vrtića

U sklopu 
aktivnosti što 
sve volim 
jesti, 
izrezivale su 
se sličice iz 
kataloga.



Ukrašavanje ograde vrtića  s balonima u 
kojima je napisano što djeca vole jesti, 
s kim se vole igrati, što vole raditi.

Odgojiteljice: Marija Biočić i Dijana Prgomet Đaković



PV Žbandaj

Soba 1

Crtanje na asfaltu



Igrokazi



Igrokazi:

Mačka i miš
Gusjenica i leptir
Voćni razgovori

Bubamara i list
Jabuka i crv
Jesenska 
garderoba

Odgojiteljice: Tereza Banić i Andjela Bošnjak



Likovne aktivnosti 
– „Naše želje”, 
dječje izjave i 
izrada plakata

PV Baderna

VESELI

DAN  U VRTIĆU





Igrokaz „Krastavac, krumpir i mrkva” Odgojiteljice: 

Ivana Mahić i Ivančica Sokolović



„Radost I” 

Soba 1



Svi su glumili i 

odgojiteljice i djeca. 

Zadovoljstvo i veselje 

je bilo obostrano



Crtanje kredama na otvorenom

Odgojiteljice: Mirna Kurelović i Ana Rubil



„Radost I”

Soba 2

Crtanje prijatelja

Tema: 
Prijateljstvo u 
vrtiću

Kazališna 
predstava: Vitez 
željeznog srca

Crtanje prijatelja
Tema: Prijateljstvo u vrtiću



Yoga za djecu



Svakodnevna tjelesna aktivnost i             
u Dječjem tjednu

Odgojiteljice: Dunja Olić i Giuliana Zugnaz



Dječji tjedan bio je prilika da se započne 
s projektom implementacije zavičajnosti
„Istra u očima djece-istražiti, razumjeti i 
zavoljeti zavičaj”, s odabranom temom  

skupine „Zavičajno bilje-domaće trave”.

„Radost I” 

Soba 3



Vrt treba najprije okopati, zatim nešto 
posaditi, a kasnije i njegovati.



Odgojiteljice: Sabina Zulijani i Dolores Ritossa



„Radost I”

Soba 4





Odabrano drvo

Odgojiteljica: Anita Rubil i Sanja Beletić



„Radost I”                     

Soba 5



Crtanje najdraže igračke

Sakupljanje i igra kestenima



Odgojiteljice: Keti Tomičić i Marija Rakovac



„Radost I”            

Soba 6

Slikanje vodenim bojama

– voće

Crtanje voštenim pastelama

na kartonskim tanjurićima -

povrće

Izrezivanje sličica voća i 

povrća iz časopisa i izrada 

plakata

Odgojiteljice: Marija Franko i Ružica Potkonjak



Posjet tržnici



Priprema voćnog soka i voćne salate 



Kazališna predstava za 

sve predškolce 

centralnog i područnih 

vrtića – poklon Grada 

Poreča, općine Kaštelir

i Vižinada

Teatar Naranča izveo 

je predstave Tri sestre i

Kazališna predstava za sve 
predškolce centralnog i područnih 
vrtića – poklon Grada Poreča, općine 
Kaštelir i Vižinada.

Predstave Tri sestre i Vitez željeznog 
srca izveo je Teatar Naranča iz Pule.


