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Vijesti iz vrtića
…što smo radili u

svibnju…
Likovnim aktivnostima Ježići su obilježili Majčin dan te Međunarodni dan obitelji. Osim likovnih, veliki
izazov Ježićima predstavljale su aktivnosti za razvoj fine motorike.
Motorika male djece najprije se razvija na jednostavan način, primjerice,
presipavanjem stvari iz posude u posudu (zbog čega je igra u pješčaniku kao i igra
rastresitim materijalima izrazito korisna), a zatim postepeno postaje sve složenija.
Najprije smo Ježićima ponudili umetaljku uz pomoć koje su, koristeći se pincetom,
(hvatom - dohvaćanje stvari palcem i prstima nasuprot palcu) umetali pompne kroz
otvore. Aktivnost smo otežali, razvijajući time vidnu percepciju, uparivanjem
pompona. Djeci smo, osim pincete, ponudili i žlicu pomoću koje su prenosili predmete
Tijekom aktivnosti Ježići su bili pažljivi prema prijateljima,
Ježići iz posude u posudu.
međusobno si pomagali te strpljivo čekali na svoj red.

U mjesecu svibnju, u Pačićima, započeli smo projekt Svijet instrumenata. Cilj projekta je stvoriti
poticajno okruženje za samostalno i grupno istraživanje glazbe i glazbenih instrumenata.
Aktivnosti djeci omogućuju aktivan doživljaj zvukova, glazbe i pokreta. Glazbenom stimulacijom potiče
se optimalan kognitivni i emocionalni razvoj djeteta te sposobnost kreativnog izražavanja i stvaranja.
U želji poticanja glazbenog doživljaja uredili smo prostor glazbenog centra, izrađujući od
prirodnog neoblikovanog materijala zvečke, šuškalice, bubnjeve, vodeni ksilofon, ali i slikovni
materijal koji prikazuje glazbene instrumente i note. Tijekom aktivnosti djeca su u vrtić donosila
vlastite instrumente, a skupinu je posjetila i glazbenica - violinistica, koja je prezentirala svoj
instrument i način sviranja. Svakodnevnim aktivnostima djecu motiviramo na sudjelovanje u
različitim glazbenim aktivnostima kao što su pjevanje, igre s pokretom, ritmičke igre, igre
zapamćivanja zvukova i aktivno slušanje glazbe. Osim razvoja sluha, kroz glazbene aktivnosti se
potiče razvoj slušne (auditivne) pažnje i percepcije, djeca se upoznavaju s glazbenim elementima
(ritam, tempo, dinamika), omogućava im se aktivan doživljaj glazbe i potiče stvaralaštvo. Pačići

Organizirana akcija skupljanja starog papira i kontejner u našem dvorištu potaknuo je djecu na brojna
pitanja. Prije svega, zanimalo ih je zašto skupljamo i kamo odlazi papir te što se s njim događa u procesu
recikliranja. Potaknuti dječjim pitanjima, ponudili smo im mogućnost sudjelovanja u procesu recikliranja
papira u našem vrtiću.
Dječjim snagama stari novinski papir usitnili smo na malene komadiće koje smo umočili u
vodu. Na taj način papir prije upije vodu i lakše se kasnije može izmiješati u sjeckalici.
Nakon što smo papir dobro namočili prelili smo ga u sjeckalicu te miješanjem stvorili
kompaktnu smjesu. Dobivenu smjesu izlili smo na tvrdu podlogu, a valjcima za tijesto
nastojali smo je što ravnomjernije rasporediti po podlozi. Dobivenu smjesu na kraju smo
pomoću sunčeve energije i osušili. Tijekom cijelog procesa recikliranja papira djeca su s
velikom motiviranošću sudjelovala i promatrala postupak, a nakon što se smjesa u
potpunosti osušila na reciklirani papir oslikali su odabrani motiv.
Medići
Sljedeći dječji interes ovog mjeseca omogućio je Medićima pretvaranje u prave male ekologe. Ponuđenim
aktivnostima pružali smo podršku razvoju pozitivnih stavova prema očuvanju okoliša, proširivali dječji
rječnik novim riječima iz područja ekologije te osvijestili jedan od načina brige i očuvanja okoliša.

Proteklih dana u našem vrtiću vladalo je veliko uzbuđenje. Naši budući đaci prvaci posjetili su školu što ih je
jako razveselilo. Imali su prilike obići četvrti razred i vidjeti kako izgledaju učionice, što se sve u njima može
naći, kako se u školi treba ponašati i još mnogo drugih zanimljivih stvari. Učiteljica Lenče Rihtarec djecu je
srdačno dočekala i zajedno s učenicima njezinog razreda pripremila prekrasan program koji se našim
Delfinićima jako svidio. Prije povratka u vrtić, djeca su posjetila i školsku knjižnicu koju će kasnije sigurno
često posjećivati.
Suradnja vrtića i škole vrlo je bitan aspekt u procesu pripremanja i prilagođavanja djeteta
za školu kako bi taj proces bio čim manje stresan. Ovakvi susreti pridonijet će
predškolcima sigurniji i spremniji polazak u prvi razred. Zajedno s pedagoginjom vrtića
zaključili smo da ćemo raditi na kvalitetnijem odnosu te da je obostrana volja za
suradnjom vrlo bitna jer nam je dobrobit djeteta najvažniji cilj.
Delfinići

…zanimljivosti…
U nedjelju, 8. svibnja 2022., u organizaciji HKUU-a Sveti Martin i zajednice
kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije održana je 13. Dječja
smotra Međimurske popevke. Dječji vrtić predstavile su djevojčice
otpjevavši pjesmu Srečali smo mravlju.
U petak, 20. svibnja 2022., održana je radionica za roditelje. U suradnji s
roditeljima uređeno je vrtićko dvorište.
U četvrtak, 26. svibnja 2022., djelatnici ispostave hitne pomoći, a ujedno i roditelji djece u našem vrtiću,
održali su radionicu prve pomoći za djelatnike vrtića.

Uređenje vrtićkog dvorišta - suradnja s
roditeljima
Roditelji i odgojitelji važni su sudionici u djetetovom odgoju. Njihova međusobna
komunikacija, suradnja i djelovanje pomaže djetetu da se razvije u kompetentnu osobu.
Sustavna suradnja obitelji i predškolske ustanove te doživljavanje roditelja kao
partnera u kreiranju odgojno-obrazovne prakse pridonosi stvaranju
jedinstvenog stila odgojno-obrazovnog rada koji proizlazi iz zajedničkih
ciljeva, interesa i potreba.
Do sada su u Dječjem vrtiću Selnički zvončići ostvareni različiti oblici suradnje s roditeljima, a svoju suradnju
nastojali smo produbiti organiziranjem radionice uređenja vrtićkog dvorišta. Organiziranom radionicom
roditelji su dobili priliku istražiti vrtićko dvorište i interese vlastite djece. Sukladno tome, uz pomoć odgojiteljica
i upotrebom otpadnih materijala (prikupljenih također u suradnji s roditeljima) izradila su se igrala koja će
djeci obogatiti svakodnevni boravak na sviježem zraku. Od starih guma nastali su poligoni za djecu različitih
dobnih skupina kako bi zadovoljili njihove motoričke i kognitivne sposobnosti. Izrađeni poligoni
omogućuju razvoj određenih motoričkih znanja, sposobnosti i spretnosti kod djece. Osim
igralima, dvorište smo obogatili visokim gredicama u koje smo posadili cvijeće.
Svakodnevnom brigom o cvijeću razvijat će se osjećaj odgovornosti za posađene biljke.
Visoku gredicu zajedničkim snagama obojali smo u zelenu boju, završnim detaljima
pretvorili je u veliku gusjenicu, a od neoblikovanog i starog materijala nastali su cvjetići
koji krase vrtićku ogradu.
Nakon provedene aktivnosti roditelji su iskazali veliko zadovoljstvo obogaćenim sadržajima, a djeca su jedva
dočekala novi dan kako bi s prijateljima istražila izrađene sadržaje na vrtićkom dvorištu.

Mali ekolozi - učenje o održivom razvoju
Rano razvijanje ekološke svijesti dugotrajan je i složen proces. Podrška razvoju
pozitivnih stavova prema očuvanju okoliša u vrtiću se oslanja na stvaranje poticajnog
okruženja za aktivno sudjelovanje i istraživanje djece u aktivnostima koje definiraju
kulturu ustanove, ali i promiču odgovornost prema okolišu te općem dobru
zajednice.
Tijekom pedagoške godine naši su mališani, putem različitih aktivnosti, razvijali
osnovne kompetencije o prirodoslovlju uključujući i razumijevanje promjena
uzrokovanih ljudskom djelatnošću te odgovornosti pojedinca za njih, kao i očuvanje
prirode i njezinih resursa. Svakodnevnim rutinama razvrstavanja otpada, bacanjem kora i ostataka u komposter
učili su o vrijednosti recikliranja. Putem projekta, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, učili su
o bogatstvu vode i potrebi za njezinim ekonomičnim raspolaganjem. Na razni vrtića organizirana su dva
cjelogodišnja projekta ekološkog karaktera u kojima su djeca svih dobnih skupina marljivo s roditeljima
skupljala stari papir i plastične čepove. Organizacijom jesenske i proljetne akcije skupljanja starog papira
ukupno smo prikupili čak 1240 kg. Osim vrijednih ručica naše djece projektu su podršku pružali Osnivač dječjeg
vrtića, lokalna zajednica te brojne tvrtke donacijom starog papira. Tijekom perioda intenzivnog skupljanja
medijsku podršku i informiranje šire lokalne zajednice pružao nam je Radio 105 te time pridonio povećanju
ukupne mase sakupljenog papira. U suradnji s Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma cijele
pedagoške godine djeca su skupljala plastične čepove koje su s ponosom predala predsjedniku udruge,
gospodinu Emilu Viboviću. Akcijom sakupljanja plastičnih čepova, ne samo da smo brinuli
za okoliš, već smo činili i hvalevrijedno humanitarno djelo. Od sredstava dobivenih
prikupljanjem ove vrijedne sirovine Udruzi ćemo olakšati nabavu lijekova za osobe
oboljele od teških malignih bolesti.
Ovim putem zahvaljujemo roditeljima, Osnivaču, lokalnoj i široj zajednici na potpori i odazivu.
Ponosni smo što smo pedagošku godinu, odnosno prvu godinu djelovanja Dječjeg vrtića Selnički zvončići,
obilježili ekološkim te humanitarnim karakterom brinući se o okolišu koji nas okružuje, ali i pokazujući socijalnu
osjetljivost za potrebite.

