
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…

Izrada terarija, sadnja stabla u dvorištu vrtića.

Ukrašavanje kovanog srca u parku  s 

ispisanim dječjim  željama. 

Sportske igre na otvorenom.

Igrokazi  i lutkarske predstave. 

Poruke djece odraslima – izrada plakata, šareni baloni, 

Zamišljeni Svijet za pet.



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.



„Radost II”

Soba 1

Želeći obogatiti jelovnik novim 
okusima djeca su upoznala i kušala 
jela od bundeve.
Najprije su pripremili juhu od bundeve 
koju su znatiželjno kušali….mljac!



Ostalo je bundeve pa su drugi dan pripremili i 
kolač koji je bio još slađi…mljac, mljac



Odgojiteljice: 

Višnja Đurin Ipsa i Davorka Maretić



„Radost II” Soba 3

Sportske igre na 
Picalu

Štafeta lopticom 
u žlici



Bacanje loptica u daljSkok u dalj



Nogomet Odgojiteljice:

Katica Tomaić i Lidija Smajlović



Posjet rasadniku i upoznavanje s biljkama potrebnim za sadnju

Priprema za sadnju Sadnja biljke

„Radost II” 

Soba 5

Izrada terarija



Zalijevanje biljke

Izrada terarija



Naš terarij – konačan oblik

Odgojiteljice: 

Jadranka Bronić i 

Morena Mišetić



PV Sv. Lovreč

Dječji tjedan je započeo je kroz aktivnost

„Svijet za pet” – otiskivanjem „petice” na papiru i razgovorom o 

tome kakav bi bio svijet po mjeri djece. 





Svojim dolaskom sunce je sve obradovalo te je uz glazbu oslikan puteljak uz 

poruke odraslima o tome kako izgleda Svijet za pet. 

Osim prava djeca su se upoznala i s dužnostima 
koje su prikazali crtežom. 

Odgojiteljice: 

Sanja Korenić i Štefanija Radanović



PV Kaštelir – Skupina 

„Pčelice” 

Crtanje 
kredama



Mreža prijateljstva



Razne igre za razvijanje 

prijateljskih odnosa

Odgojiteljice: Samanta Kocijančić i Diana Radisavljević



Predstava „Tri sestre” Teatra Naranča 
– poklon općine Kaštelir



PV Kaštelir – Skupina                 

„Bubamarice” 



Dječje poruke 
odraslima : 
„Što me veseli”

Crtanje kredama



Odgojiteljice:  Moira Blažević 

i Danijela Muller



Najmlađi su prvi put sudjelovali na 
kazališnoj predstavi  koju je 
darovala općina Vižinada. 
Predstavom je otvoren prvi dan 
Dječjeg tjedna.

Izradili su plakat i spoznali što je to 
zajedništvo koje su  primijenili i u 
tjelesnom vježbanju i pravljenju 
soka od voća i povrća.  Imenovali 
su voće i povrće i njihove boje.

JasliceVižinada



JasliceVižinada
Odgojiteljice: Ana Krnjus i Tanja Ritoša



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. 


