
 

 

 Vijesti iz vrtića 

prosincu…

… 

…što smo radili u 

Prosinac 2021. Dječji vrtić Selnički 
zvončići 

Ježići 

Pačići 

Blagdanski duh oživjeli smo izradom božićnih kapica i jelke te čizmica za Svetog 

Nikolu. Raznim slikarskim tehnikama željeli smo potaknuti djecu na ovladavanje 

istima, pravilnom držanju kista, razvoju fine motorike te razvoju pozitivne slike o 

sebi - znam i mogu sam.  

Na blagdan svete Lucije, za sreću u novoj godini, posijali smo božićnu pšenicu, a 

svakodnevnim promatranjem i zalijevanjem uočavali promjene koje povezujemo s 

promjenama u prirodi. 

 

U procesu promišljanja i kreiranja razvojno-poticajnog okruženja veliku važnost 

posvetili smo razvoju senzomotorike. Od svih osjetilnih stimulacija koje su nuđene 

za igru, najviše je bila zastupljena taktilna stimulacija. Djeca su sa svojim rukama i s 

bosim nogama istraživala teksturu materijala. U vidu aspekta vizualne stimulacije 

pozornost je posvećena samostalnim manipuliranjem senzornim bocama koje su 

okretanjem stvarale zanimljive vizualne efekte, a glazbenim instrumentima istraživali 

smo različite zvukove. 

Prosinac su obilježile zimske aktivnosti.  

Pronalazak leda u dvorištu probudio je interes za spontane istraživačke aktivnosti. 

U igri s ledom promatrali smo promjene agregatnog stanja vode. Potaknuti takvim 

aktivnostima, izradom pahuljica te tehnikom lijepljenja soli uvježbavali smo 

praćenje jednostavnih linija i finu motoriku prstiju. 

Održavanjem ravnoteže, koordinacije ruke i oka te planiranje slijeda pokreta djeca 

postaju senzomotorički zrelija. Najbitnije je njima pružiti dovoljno podražaja i 

verbalnih uputa, no u isto vrijeme ostaviti prostora za samostalno istraživanje. 

Spontanim sudjelovanjem u raznim aktivnostima djeca uče na 

temelju iskustva, stoga je bitno pronaći pravu mjeru 

stimuliranja kako bi potaknuli njihov razvoj. Djetetova osjetila 

maksimalno će se razvijati omogućimo li im prilike za 

istraživanje i upoznavanje prostora koji nas okružuje. 



 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

 

 

    

   

    

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

   

   

   

  

  

 

Medići 

Delfinići 

Blagdansko vrijeme nastojali smo ispuniti zajedništvom  i suradnjom, njegujući pritom dobre prijateljske 

odnose. Najviše veselja tijekom prosinca djeci je priuštio snijeg pa smo odlučili više vremena odvojiti za 

aktivnosti na otvorenom. Hladni dani pomogli su nam u poticanju samostalnosti prilikom oblačenja 

zimske odjeće, a ponajviše u provođenju istraživačko-spoznajnih aktivnosti u kojima djeca samostalno 

dolaze do novih spoznaja i zaključaka. 

Izradom božićne dekoracije i uređenjem sobe dnevnog boravka poticali smo maštu i kreativnost, razvijali 

spretnost, koordinaciju te grubu motoriku. Sijanjem božićne pšenice njegovali su se tradicionalni običaji. 

Mjesec prosinac posvetili smo njegovanju tradicionalnih običaja. Na blagdan svete 

Lucije, kao simbol obnove života i plodnosti, sijali smo božićnu pšenicu. Na taj način 

kod djece potičemo preuzimanje odgovornosti za brigu o posađenoj biljci. Paljenjem 

svijeća na adventskom vjenčiću, uz pjevanje pjesme Četiri adventske svijeće, razvijao se 

osjećaj pripadnosti i zajedništva, prihvaćanje različitosti, senzibilitet za potrebe drugih 

te shvaćanje važnosti  međusobne povezanosti. 

Duh blagdana oživjeli smo božićnim pjesmama. Izradom božićnih čestitki i ukrasa njegovali smo, poticali i 

razvijati različite oblike izražavanja i stvaranja. U ponuđenim likovnim i životno-praktičnim aktivnostima 

djeca su pronalazila originalne pristupe u rješavanju različitih problema. 

Jedan od simbola Božića su i keksići. Djeca su bila jako vrijedna te su uz pomoć naših kuharica i pregršt dobre 

volje, zabave te uz prekrasne zvukove božićnih pjesama pripremala božićne kolače. Vrtićem je vladala prava 

božićna atmosfera, a iz kuhinje se širio ugodan miris meda, cimeta i šećera. Prava božićna čarolija! 

…zanimljivosti… 
Tijekom prosinca vrtićem su odzvanjali zvuci božićnih pjesama jer su se djeca marljivo 

pripremala za prvu priredbu, kako bi roditeljima približili sve što su velikim žarom 

usvajali proteklih mjeseci. Priredba je održana u prostorijama vrtića 18. prosinca. 

U organizaciji Dječjeg gradskog kazališta Čakovec, također je 

održana predstava pod nazivom Gdje je Djed Mraz?!? 

U prosincu je nastavljeno intenzivno kolektivno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika. Na četiri 

grupna susreta izazov nam je bio osnažiti svoje profesionalne, ali i osobne kompetencije u komunikaciji. 



Božićna priredba 



 

 

  

   

 

 

 

Sretan Božić i uspješnu novu 2022. 

godinu žele vam djeca i djelatnici 

dječjeg vrtića Selnički zvončići 


