
Dječji tjedan u Dječjem vrtiću Rožica 

 

 Povodom obilježavanja „Dječjeg tjedna“ pozornost smo usmjerili prema 

ostvarivanju prava , potreba i aktivnosti s djecom i za djecu pod motom „Ljubav 

djeci prije svega“. I tako smo se mi u vrtiću „Zavrtili, poskočili i u Dječji tjedan 

doskočili“. U suradnji s Društvom „Naša djeca“ iz Velikog Trgovišće posjetili 

smo načelnika Roberta Grebličkog koji nas je lijepo dočekao, počastio i udovoljio 

našim željama. Nakon posjete, vrtićka skupina „Zumbuli“ pridružila se Osnovnoj 

školi u tradicionalnim britanskim igrama pod vodstvom učiteljice i voditeljice 

DND – a Natalije Huić. Na kraju tjedna „Zumbuli“ su gostovali u Osnovnoj školi  

gdje su im učenici Volonterskog kluba čitali priču pod motom „Potjera za pričom 

– Ulovi, maco!“, nakon pročitane priče zaigrali su igru s pjevanjem Ide maca oko 

tebe.  

Tijekom cijelog tjedna različitim aktivnostima obilježili smo dječji tjedan, 

a izdvojili smo one najvažnije u koje smo bili uključili roditelji. Svaka skupina 

osmislila je poticajni zadatak kojeg su roditelji s oduševljenjem prihvatili, to se 

vidi po rezultatima njihovih radova. U jasličkoj skupini „Potočnice“ roditelji su 

sa svojom djecom izrađivali plakat na temu „Moja obitelj i ja“. U vrtićkoj skupini 

„Tratinčice“ roditelji su fotodokumentirali kako provode vrijeme zajedno, te su 

odgojitelji izradili plakat i stavili ispred sobe boravka. U skupini „Ljubičica“ 

roditelji su s djecom ukrasili kartonsko srce i nastao je plakat pod imenom „Mreža 

prijateljstva“. U skupini „Ružica“ roditelji su se iskazali u kreativnom pisanju, a 

djeca su to potkrijepila svojim likovnim izričajem na  temu „Jesen“ i tako je 

nastala „Jesenska zbirka Ružica“ u Rožici. U „Zumbulima“ svako dijete je 

izvuklo jedno slovo koje je zajedno s roditeljem ukrasilo i slova su stavljena u 

predčitalački centar.  

Ovim najvažnijim aktivnostima istaknuli smo nama najbitniju aktivnost a 

to je biti s roditeljima u igri, zagrljajima i kreativnosti u ovom užurbanom dobu, 

tada imamo cijeli svijet na dlanu. 



          

  

       

 



 

 

 

 



 

 

 


