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Vijesti iz vrtića
...što smo radili u

prosincu....Ježići
Prosinac je najljepši mjesec u godini, kako

odraslima, tako i djeci. Svakodnevnim

aktivnostima u kojima su djeca mogla razvijati

svoju maštu i kreativnost, njegujući pritom dobre

prijateljske odnose, nastojali smo dočarati

blagdanski duh i božićno veselje. Ukrasili smo

čizmice za Svetog Nikolu, izradili ukrase za našu

sobu dnevnog boravka, posijali i brinuli se o

božićnoj pšenici, a najviše smo uživali u pjevanju

zimskih pjesama Padaj, padaj snježiću  i Kad padne

prvi snijeg. Posebnu pažnju posvetili smo

zadovoljavanju emocionalnih potreba za ljubavlju,

prihvaćanjem i vrijednosti svakog djeteta uz puno

osmijeha, zagrljaja i dobrog raspoloženja. Kako bismo očuvali zdravlje, na

svježem zraku boravimo i

tijekom zimskih mjeseci. Igrajući

se na otvorenom, djeca

zadovoljavaju svoju potrebu za

kretanjem te razvijaju vještine

na svim razvojnim područjima,

pokazuju svoju prirodnu radost i

radoznalost.

 

Božićnom ugođaju doprinijeli su i

mirisi božićnih kolačića iz naše

kuhinje koje su djeca s radošću

pojela.



Pačići
Pačići su u prosincu u sklopu

projekta Od kutije do igračke

izrađivali različite igračke od

prikupljenih neoblikovanih

materijala. Na taj smo način

razvijali taktilnu percepciju,

stjecali iskustvo dodirom

(veličina, struktura, tekstura,

materijal, oblikovanje) te razvijali

finu motoričku pokretljivost šake

(rezanje škaricama, lijepljenje,

oblikovanje ambalažom, prirodnim

materijalima, sitnim predmetima). 

 

U sklopu projekta, održana je

radionica s roditeljima i djecom na

kojoj su se izrađivale igračke

kojima će se djeca međusobno

darivati za Božić. Radionica je

uvelike utjecala na stvaranje bolje

slike o sebi, razvoj empatičnosti,

tolerancije i suradništva u

zajedničkom radu. Zahvaljujemo

našim vrijednim roditeljima na

suradnji te se veselimo idućoj. 

 

 

Djeci je vrijeme adventa

posebno i vesele mu se cijele

godine. Pačići su ga

obilježavali tako što smo 

 zajedno palili svjećice na

adventskom vijencu i što smo

na adventski kalendar u

obliku božićne jelke svaki dan

stavljali po jedan ukras. Na taj

smo način poticali

zajedništvo i blagdanski duh.

Na blagdan svete Barbare

posijali smo pšenicu te

zajedno ukrasili naš vrtić.  



Medići

Prosinac je u skupini Medići obilježen prigodnim blagdanskim

aktivnostima koje su djecu posebno veselile. Na samom

početku mjeseca, pripremali smo se za dolazak, djeci

najdražeg sveca, Sv. Nikole. Kroz razgovor i priče smo se

trudili prepoznati plemenite osjećaje dobrote, brige za

drugoga i darežljivosti. Izradili smo čizmice za Sv. Nikolu

isprobavajući tehniku kaširanja i rezultatom bili jako

zadovoljni.

Kroz likovne, glazbene i istraživačke aktivnosti provodimo

vrijeme do Božića. Sadili smo i zalijevali božićnu pšenicu

prateći promjene koje se na njoj događaju. Izrađivali smo

ukrase za bor i vrtić koristeći različite likovne tehnike i

zanimljive neoblikovane materijale.

Uz pričanje biblijske priče razgledali smo štalicu i djeci

nastojali približiti i najaviti Isusovo rođenje, potičući ih da i

oni oko sebe šire ljubav i dobrotu.

Potaknuti darovima koje djeca očekuju za sebe, osmislili

smo kako i oni mogu darivati druge. Djeca su izradila ukrasne

kutije, napunila ih keksićima koje su sami pripremili i nosila ih

doma da taj poklon poklone nekom svom. 

Prošetali smo Selnicom i posjetili prijatelje vrtića i darovali 

 im čestitke. Svojim dolaskom djeca su razveselila tete u

dućanu i pekari koje su nas ove godine primile u edukativni

posjet. Obišli smo i ljekarnu, poštu, bibliobus, ambulantu,

stomatologa i studio ljepote.

Predblagdansko vrijeme smo upotpunili i kićenjem božićne

jelke u holu vrtića!



Delfinići
Advent, vrijeme iščekivanja Božića,

Delfinići su započeli tradicionalnom

izradom adventskog vijenca.

Tijekom izrade vjenčića razvijali smo

spoznaju o tome što označava

vrijeme adventa, koja je simbolika

kruga, te koliko se pali svjećica.

Također, na taj smo način razvijali

finu motoriku kroz manipulaciju i

istraživanje materijala koji su im bili

ponuđeni. Sudjelovali smo i na

paljenju treće adventske svijeće

kod Općine Selnica. 

U mjesecu prosincu dolazi nam i

svima dobro znani Sveti Nikola koji

nosi poklone za dobru i vrijednu

dječicu. Kako ih  ne bi zaobišao,

Delfinići su odlučili  biti jako

vrijedni i dozvati ga likovnim

crtežima. Pritom su razvijali

osjećaj vrijednosti i likovnog

stvaralaštva. Sve je bilo

popraćeno legendama o Svetom

Nikoli kao i pjesmicom Sveti Niko.

U pripremi za dolazak Božića, bavili smo

se i mnogim drugim aktivnostima. Sadili

smo pšenicu na blagdan Svete Lucije, uz

mnoge priče spoznali da se na Božić slavi

Isusov rođendan, iščekivali radostan

blagdan proveden u pjesmi i plesu i

činjenju dobrih djela. 

Također, izrađivali smo različite ukrase

za bor i  čestitke, izrezivali pahuljice te

smo kroz likovno stvaralaštvo razvijali

maštu i kreativnost. Nakon izrađenih

ukrasa, okitili smo bor kod Općine

Selnica. 

Ubrzo je i u vrtić stiglo veliko božićno

drvce. Djeca su ga s radošću

ukrašavala te su pritom razvijala

osjećaj zajedništva i pripadnosti.

Oduševljenje na dječjim licima bilo je

neopisivo.



...zanimljivosti...
U prosincu je održana naša druga božićna priredba. Djeca su s radošću pokazala koliko su truda i veselja

uložila u svoje točke. Također, nakon božićne priredbe, održana je i predstava Tko će biti Djed Mraz!!??  koju

je za djecu pripremilo Dječje gradsko kazalište Čakovec.

U prosincu smo, u suradnji s Udrugom odgajatelja Krijesnice, završili s ciklusom  radionica čiji je cilj

osnaživanje odgojitelja kroz proces podrške te osnaživanje njihovih profesionalnih i osobnih kompetencija.

Radionice je vodila Eleonora Glavina, univ. spec. clin. psych., a stečena znanja omogućit će održivost

kvalitete odgojno-obrazovnog rada.


