
  

Veljača 2022. Dječji vrtić Selnički 

zvončići 

Vijesti iz vrtića 

veljači
…što smo radili u 

Ježići 

Tijekom veljače istraživali smo prirodne pojave, a najviše zanimanja kod djece izazvale su 

istraživačko-spoznajne aktivnosti nastanka kiše i duge. Neposredno prije izvođenja 

eksperimenta s djecom smo razgovarali o vremenskim prilikama i nastanku duge. Tijekom 

pokusa djeca su aktivno sudjelovala u svim etapama te s velikim zanimanjem promatrala 

promjene. Eksperimentima kod djece potičemo znatiželju za istraživanjem svijeta koji ih 

okružuje. Iskustveno učenje omogućava djeci stvaranje vlastitih zaključaka,  

ali i lakše i brže stjecanje znanja. 

Lijepo vrijeme Ježiće je motiviralo za njihovu prvu šetnju. Kretanje je izrazito važno za razvoj 

motorike, a time se kod djece potiču zdrave životne navike te se jača otpornost organizma. Tijekom 

šetnje djeca su vježbala hodanje u paru i učila o prometnoj kulturi. Također su promatrali promjene u 

prirodi izazvane toplijim vremenom, osluškivali su zvukove, pjev ptica, a najveći utisak na djecu 

ostavila je velika dizalica. 

Veljaču su obilježile istraživačke aktivnosti vezane uz Valentinovo i ftičeke. Kako su simbol 

Valentinova ftičeki, ftičekovi kolačići i ftičekovo gustuvaje, Pačići su odlučili izraditi gnijezdo za 

ptičice. Svakodnevnim šetnjama okolicom vrtića i boravkom na otvorenom djeca pokazuju svoju 

radoznalost, razvijaju vještine na svim razvojnim područjima i zadovoljavaju potrebu za kretanjem.  

 
Tijekom jedne šetnje pronašli smo suhu travu i slamu, a posjetili smo i šumu 

u kojoj smo pronašli grančice. U šetnji šumom upoznavali smo prirodu oko 

nas, drveće koje nas okružuje i životinje koji žive u šumi. Trudili smo se biti 

tihi kako bismo čuli šuškanje ptičica u šumi i njihov pjev. Po povratku u 

vrtić, skupljenu slamu i grančice složili smo u kutiju koju sada možemo 

nazvati ptičjom kućom, odnosno gnijezdom.  

Pačići 

Gnijezdo smo odnijeli u vrtićko dvorište gdje 

ćemo narednih dana promatrati hoće li se ptičice 

nastaniti kod nas dok ih pokušavamo dozvati 

pjesmicom Ftiček veli. 



  

U mjesecu zaljubljenih razgovarali smo o ljubavi kao snažnom osjećaju koji je sastavni dio svih 

segmenata našeg života. Djeca su iznosila vlastite stavove i razmišljanja o ljubavi. Zajedničkim 

snagama zaključili su da je najveća ljubav ona između roditelja i djeteta te prijatelja. 

U našoj skupini upriličena je scenska igra Ftičekovo gustuvaje s ulogama;  

mladenac i mladenka, svatevce, zastavnik, svećenik i ostali svatovi.  

Dramatizacijama nastojimo potaknuti razvoj suradnje među djecom, razvoj samopouzdanja u 

javnom nastupu te sposobnost improvizacije u danom trenutku. Djeca svojim aktivnim 

sudjelovanjem njeguju tradiciju, ljubav prema prošlosti te kraju u kojem žive.  

Pričanjem priča o ljubavi, ftičekovim kolačekima i gustuvaju cilj 

nam je bio potaknuti kod djece interes za etno-tradicijske 

običaje, upoznavanje te proširivanje znanja o kulturnoj baštini 

našeg kraja. Pritom su nam kao poticaj poslužile i 

mnogobrojne stare pjesmice i brojalice. 

Veoma zanimljiva aktivnost bio je i Dan vezanih ruku – mekanim trakama u parove smo povezali karakterno 

različitu djecu. Igra je od djece zahtijevala suradnju i dogovor pri čemu su do izražaja došle individualne razlike 

(dominantniji karakter, socijalne vještine, sposobnost dogovaranja i rješavanja izazova idr.). 

Delfinići 

Tjelesno vježbanje djece predškolske dobi jedan je od bitnih čimbenika njihovog 

razvoja. Također, vježbanje je jedan od važnih stimulansa dječjeg rasta i razvoja, ali 

i izvor zadovoljavanja esencijalnih i egzistencijalnih potreba. Upravo iz tih razloga, 

odlučili smo iskoristiti lijepo vrijeme i prigodan prostor našeg vrtića za poticanje 

raznih tjelesnih aktivnosti.  

Ciljevi i zadaće tjelesnog vježbanja određeni su razvojnim karakteristikama djece predškolske dobi, 

njihovim autentičnim potrebama te zahtjevima koji prate njihov život u suvremenom društvu. Raznim 

poligonima, štafetnim i pokretnim igrama (Pošto kume lonac?, Vjetar, Mi smo djeca vesela, Igra kolo...) 

poticali smo djecu na razvoj moralnih osobina, prijateljstvo, suradnju, pomaganje, izdržljivost, ustrajnost i 

toleranciju. Također, takvim igrama razvijali smo tjelesnu snagu i motoriku.  

 
Cijelu našu priču zaokružili smo obilježavanjem Valentinova. Kako na taj dan tjelesna aktivnost ne bi bila 

izostavljena, u skupini je organiziran Ples srca te razne štafetne igre s rekvizitima u obliku srca. Igra je za dijete 

temeljna aktivnost. U njoj se doživljavaju radost i uspjeh, ali i neugode i porazi. Dijete njome uči svladavati 

prepreke, ulaže napor, druži se i surađuje s drugima, usvaja pravila te formira pogled na život i svijet. 

 

 

…zanimljivosti… 

Medići 

U ponedjeljak, 28. veljače 2022, u izvođenju uslužnog obrta Šareni svijet, uprizorena je predstava 

pod nazivom Pripremimo dar za pet – cvijeće, tortu ili med. 

U srijedu, 23. veljače 2022., prigodnim aktivnostima obilježili smo Dan ružičastih majica. 

Povodom dana prevencije vršnjačkog nasilja odgojiteljica, ali i licencirana fitnes trenerica Nataša Šparavec za 

djelatnike vrtića pripremila je tečaj samoobrane, a zdravstvena voditeljica Katarina Kontrec edukaciju o 

HACCP sustavu. 

 

Ftičekovi kolačići dio su predivne tradicije Međimurja, njegujući kulturnu baštinu, 

djelatnici vrtića povodom Valentinova iznenadili su djecu ukusnim ftičekovim kolačima. 


