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Planirane aktivnosti

Predstava 
Teatra Naranča: 

Tri sestre

Piramida zdrave 
hrane

Sklop 
aktivnosti: 

Mrkva

Narukvice 
prijateljstva

Dječji osmijeh 
za građane 

Vižinade

DJEČJI TJEDAN 2021. – MEĐUNARODNA GODINA 
VOĆA I POVRĆA

Cilj obilježavanja Međunarodne godine voća i povrća je povećanje 
svijesti o nutritivnoj i zdravstvenoj dobrobiti voća i povrća i njihovom 

doprinosu uravnoteženoj i zdravijoj prehrani i životnom stilu.

*Društvo naša djeca, smjernice za obilježavanje dječjeg tjedna 2021. https://savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2021/09/Djecji-tjedan-smjernice-2021.pdf



Dječja predstava



PIRAMIDA ZDRAVE HRANE

Aktivnost izrade piramide zdrave hrane (1)
Razgovor: „Što je piramida zdrave hrane?”

I.A.P.: „To ti je piramida sa hranom!”
M.L.: „Najviše moramo jesti…paštu!”



„Ovoliko slatkiša možemo pojesti”!



Izrada piramide zdrave hrane (2): Pronalaženje i izrezivanje namirnica iz kataloga, zajednička izrada plakata.



SKLOP AKTIVNOSTI 
„MRKVA”:

Izrada muffina od mrkve 
(bez glutena)

ZA PRIPREMU NAJFINIJIH MUFFINA 
POTREBNO JE:

Oguliti i nasjeckati mrkvu

Naribati limun 

U posudu dodati mlijeko, brašno 
bez glutena, mrkvu i ostale 

sastojke.



✓ Pažljivo miješati 



✓ Pripremiti kalupe za muffine



✓ Odnijeti u kuhinju 
✓ Ispeći 
✓ Kušati



SKLOP AKTIVNOSTI „MRKVA”
Aktivnost „Koliko mrkvi možeš ubrati?”

- magnetizam



SKLOP AKTIVNOSTI „MRKVA”: Aktivnost rezanja škarama prema predlošku (pravilno korištenje škara, motorika šake) + labirint 
„Pomozi zecu da pronađe mrkvu”



SKLOP AKTIVNOSTI „MRKVA”:

Aktivnost gradnje „divovske 
mrkve” od kartonskih kutija



IZRADA NARUKVICA PRIJATELJSTVA
Djeca su prvo izrađivala (nizanje slamčica na špagu), a zatim jedna drugima darovala svoje „narukvice prijateljstva”. 



Dječji osmijeh za građane Vižinade
Djeca su kroz cijeli tjedan izrađivala „dječje osmijehe” – male kartice sa dječjim 

radovima. Za izradu kartica korištene su razne likovne tehnike: flomasteri, drvene 
bojice, kolaž papir, akvarel



Na kraju tjedna košara bila puna dječjih radova i bili smo spremni za šetnju i darivanje građana Vižinade.



Kako zbog hladnog vremena u šetnji nismo susreli mnogo sugrađana, iznenađenja smo im ostavili u poštanskim sandučićima!





STUDIO SONDA

Posjetili smo i zaposlenike obližnje tvrtke Studio Sonda… 



...koji su nas iznenadili pozivom u kratki obilazak njihovih prostorija i darivanjem multivitaminskih zrnca! 
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