
 

     

Travanj 2022. Dječji vrtić Selnički 

zvončići 

Vijesti iz vrtića 

travnju… 

 

…što smo radili u 

U mjesecu travnju posebnu pozornost posvetili smo vodi. Tako smo u suradnji s 

Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo sudjelovali u kratkom projektu Vodeni 

tjedan zdravlja u vrtiću. Kroz razne pokuse upoznali smo i istraživali vodu te njezina 

svojstva. Stjecanjem svijesti o važnosti vode za sva živa bića i problemu zagađenja 

vode kao zagađenja okoliša razvijali smo ekološku svijest, navike sakupljanja, 

razvrstavanja i iskorištavanja otpada. Ježići su skupljali smeće i ga sortirali prema 

njihovoj vrsti (papir, plastika, staklo, ostali otpad).  

Pomoću memori igara poticali smo razvoj koncentracije, pažnje, razvijali socijalne vještine te učili čekanju 

na red i suradničkoj igri. Slikovnicama Peppa Pig kod zubara te Kod zubara razvijali smo spoznaju o 

važnosti osobne higijene i pravilnog pranja zubiju. S obzirom da su djeca pokazala veliki interes za ovaj 

projekt, projekt je i dalje u tijeku. 

 

Ježići 

Pačići 
Travanj su obilježile aktivnosti vezane uz vodu, očuvanje prirode i okoliša. Cilj svakodnevnih 

aktivnosti bio je osvijestiti važnosti očuvanja okoliša, razvrstavanja otpada i općenito brige za naš 

planet. Uz šetnje prirodom, razgovorom i raznim pokusima vezanim uz onečišćenje voda, odlučili 

smo naučiti nešto više i o samom planetu Zemlji. Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje 

Pačići su proučavali atlase svemira i svijeta te globus. Kapanjem plave i zelene boje na vatice 

pokušali smo izraditi mini model Zemlje, dok smo kaširanjem balona izradili veći model koji smo 

kasnije obojali i zalijepili pripadajuće kontinente. Zajedno rastemo i učimo kako i mi možemo 

pomoći našoj planeti da živi zdravo i sretno. 

 



     

Pačići 
Pačići 

Medići 

Mjesec travanj pozdravili smo Kišobranijadom. Prošetali smo i zaplesali po kiši ispod 

šarenih kišobrana i čizmica te slušali lagani zvuk padanja kiše. 

Povodom Uskrsa u našem vrtiću provodimo vesele i 

kreativne aktivnosti. Izradili smo mnogo lijepih ukrasa i 

uživali u bojanju jaja. 

Na Dan planeta Zemlje, 22. travnja, proučavali smo putem slikovnica izgled i ostale karakteristike našeg 

planeta. Cilj aktivnosti bio je da djeca osvijeste na koji način čuvati svoju planetu i koje probleme izaziva 

onečišćena priroda za nas, biljke i životinje te kako mi možemo pomoći u tome. 

Delfinići 

…zanimljivosti… 

U ponedjeljak, 25. travnja 2022., povodom Dana Općine Selnica održana je 

svečana sjednica i službeno otvorenje dječjeg vrtića. 

U petak, 22. travnja 2022., predškolarce je posjetio prometni policajac s kojim 

su djeca ponovila i utvrdila znanja o kulturi kretanja pješaka prometnicama. 

Kukci oduvijek privlače djecu svojim zanimljivim izgledom. Buđenjem proljeća javila se 

velika znatiželja vezana uz životinjski svijet (kukce).  Često vidimo djecu kako obilaze 

moguća staništa kukaca ne bi li ih pronašli, uzeli u ruke ili u kantice i proučavali.  

Prateći njihov interes, odlučili smo im pomoći u istraživanju pribavljanjem različitih 

medija za stjecanje znanja poput mikroskopa, enciklopedije, slikovnica...  

Na taj način Delfinići su  počeli uspoređivati, klasificirati, prepoznavati i imenovali kukce. Upravo 

takav dječji interes za kukcima potaknuo nas je na izradu hotela za kukce. 

Naš domar, striček Željko, izradio nam je okvir, a sobe za kukce izrađivali smo i popunjavali sami, 

skupljajući  različite prirodne materijale raznih tekstura (granje, bambus, ciglu, daske, češere...). 

Nakon velikog truda obogatili smo naš istraživački centar na dvorištu u kojem djeca zaista provode 

kvalitetno vrijeme. Glavni cilj takvog istraživanja je razvijanje prirodoslovnih kompetencija koje  

potičemo kroz proučavanje pojedinih vrsta životinja, njihovog  kretanja, izgleda, prehrane te samog 

načina života u prirodi. Nadamo se i daljnjem veselom istraživanju tih malih stvorenja, na koja mi 

odrasli često ne obraćamo pažnju, a djecu fasciniraju. 

 


