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...što smo radili u
veljači....

Vijesti iz vrtića

Ježići Veljača je u našoj skupini prošla u veoma veseloj atmosferi.

Približava nam se proljeće i toplije vrijeme, priroda se budi, a

Ježići su često uživali u šetnji okolicom vrtića. Potaknuti

raznim doživljajima te zvukovima iz prirode, započeli smo s

projektom Vesela farma. Djeca pokazuju veliki interes za

životinje i njihovo glasanje te ih potičemo na osluškivanje,

imenovanje i oponašanje različitih zvukova iz prirode. 

Osim osjetila sluha, veliku pažnju posvećujemo

poticanju osjetila dodira te smo oformili

senzorni centar s različitim materijalima,

taktilnim vrećicama i rukavicama napunjenima

rižom, palentom, kašom za istraživačko

manipuliranje. Ovakvim aktivnostima pozitivno

utječemo na senzomotorički razvoj djece te na

razvoj naprednijih vještina poput govora,

logičkog mišljenja i boljeg razumijevanje svijeta

oko sebe. 

Različite vremenske prilike odličan su

poticaj za razvoj kreativnosti kod djece.

U siječnju nas je razveselio snijeg, a ovaj

mjesec promatrali smo kišu i osluškivali

njene zvukove. Ježići su svoje doživljaje

prenijeli temperom na prozirnu foliju, a u

toj aktivnosti (kao i u svakoj) najvažniji je

sam proces istraživanja, stvaranja i

izražavanja. 



PačićiPačići su u mjesecu veljači bili u

projektu Zvukovi. Istraživali su,

otkrivali i stvarali različite zvukove

raznih intenziteta i tempa, tonova,

melodija te zvukova poput

šuškanja, zveckanja, piskanja,

cviljenja, zvonjenja i škripanja.

Zajedno smo izrađivali instrumente

od neoblikovanih materijala –

šuškalice, udaraljke, bubnjeve,

panove frule i zvečke. Djeca su

svirala na dječjim instrumentima te

isprobala prave (sintesajzer, gitara).

Najveći interes djeca su pokazala

za vodeni ksilofon. Strpljivo su

čekala svoj red za istraživanje

različitih visina tonova. 

Budući da djeca u prirodi pronalaze brojne

resurse koje mogu istraživati, promatrati,

uspoređivati, klasificirati , opisivati te, ono

najvažnije, prirodno se kretati i baviti u

aktivnostima na otvorenom, toplo i suho

vrijeme iskoristili smo za šetnje te istraživanje

prirode koja nas okružuje. Tako su Pačići

krenuli u avanturu te istraživali šumu i livadu

koje su im bile pravi prirodni poligon. Djeca su

na početku bila nesigurna i nespretna u

hodanju po neravnim i strmim površinama, a

kasnije su istinski uživala te tražila nove

izazove. Kišovito vrijeme iskoristili smo za

vježbanje na poligonima u vrtiću kojima

utječemo na razvoj ravnoteže, koordinacije,

brzine i preciznosti. 

 

U suradnji s pedagoginjom te

zdravstvenom voditeljicom, Pačići

su sudjelovali u nagradnom

natječaju Razvojna piramida te su

izradili brojne aplikacije koje su

krasile piramidu. Piramidu smo

postavili u hol vrtića te djeca

svakodnevno s ponosom pokazuju

svoj rad roditeljima, braći,

djedovima i bakama. 



Medići
U Medićima je, ovog mjeseca, aktivnosti

vezane uz zdravlje provela zdravstvena

voditeljica Ivana Marčec. Ponovili smo

stečeno znanje o higijeni i pranju ruku uz

pokus s paprom i deterdžentom (kako

ukloniti bakterije pravilnim pranjem ruku),

upoznali dijelove ljudskog tijela te saznali što

sve radi liječnik i koje predmete koristi u

svom poslu. Nakon aktivnosti, do izražaja je

došla simbolička igra uloga liječnik-pacijent

između djece. Ovim aktivnostima 

 pokušavamo ublažiti dječji strah od liječnika,

približiti važnost zdravlja, osobne higijene te

smanjiti bolesti među djecom. 
Kako je tjelesna aktivnost vrlo važan aspekt u

održavanju zdravlja, u vrtiću kontinuirano

provodimo vrijeme na svježem zraku te fokus

stavljamo na tjelesne aktivnosti, odnosno

vježbanje. 

Cilj vježbanja jest da se formira zdravo, tjelesno

dobro i skladno razvijeno dijete koje će slobodno i

efikasno vladati svojom motorikom, da se razvija i

oplemenjuje osjetilna osjetljivost djeteta te

poticanje razvoja zdravstvene kulture radi čuvanja

i unapređivanja zdravlja djece predškolske dobi.

Aktivnosti djece nastojimo organizirati da budu

zadovoljstvo i radost, da potiču, razvijaju i njeguju

potrebu za suradnjom među djecom. Bez obzira na

vremenske uvjete, djeci je potreban svježi zrak i

boravak u prirodi. Na taj način jača se imunitet

djece te se stječu zdrave navike od najranije dobi. 

Ne postoje loši vremenski uvjeti, postoji samo loša

(neadekvatna) odjeća i obuća.  



Osim obilježavanja Valentinova, veliku pažnju posvetili

smo i Danu ružičastih majica. Svjesni činjenice da je

nasilje (bilo kojeg oblika) prisutno svakodnevno u svim

okruženjima, odlučili smo djecu uključiti u razne

aktivnosti pa smo tako izrađivali plakat i broševe te ih

na taj način potaknuli na rješavanje problema bez

nasilja. Pomoći prijatelju u nevolji uvijek je najvažnije jer

zajedno smo jači! 

Delfinići
Postoje različite vrste ljubavi, ali svi se možemo

složiti oko jednoga – ljubav nas pokreće! Delfinići

su 14. veljače obilježili Valentinovo, dan

zaljubljenih, odnosno dan kada se ftičeki ženiju. Ni

ove godine ftičeki nas nisu zaobišli te su djecu

ujutro dočekali fini kolačići. Veselju nije bilo kraja, a

pjesma i ples odzvanjali su cijelim vrtićem.

Prevladavala je tematika ljubavi, dobrih djela i

prijateljstva. Kako bismo upotpunili ovaj događaj,

djeca su samostalno izrađivala poklone kojima su

se međusobno darivala te iznosila svoja mišljenja

na pitanje „Što je to ljubav?“. Prijateljski odnosi vrlo

su važan dio djetetova cjelokupnog razvoja, a kroz

igru i aktivnost shvaćaju koliko je ljubav važna te

da su i najmanje geste ljubavi ono najveće što

nekome možemo dati.



Veljača je mjesec koji obiluje danima koje želimo adekvatno obilježiti pa u našem vrtiću, kao ni

dosad, nije nedostajalo aktivnosti.

Medići i zdravstvena voditeljica Ivana Marčec 13.2.  obilježili su Dan bolesnika, fokusirajući se

pritom na ponavljanje stečenog znanja o zdravim navikama, higijeni i o ljudskom tijelu.

Pačići su se uključili u natječaj KoHo pedagogije pod nazivom Razvojna piramida i izradili svoje

aplikacije za piramidu, istražujući pritom što se ubraja u razine i zašto su one važne za njihov razvoj.

Veljača je popularno nazvana mjesecom ljubavi, a ljubavi u našem vrtiću nikad ne nedostaje. I ove

godine obilježili smo Valentinovo te smo zajedničkim pokretima, gestama i djelima pokazivali ljubav.

Vrhunac dana bilo je spajanje odgojno-obrazovnih skupina i zajedničko druženje uz ples i pjevanje.

Nakon kraće pauze, ove se godine ponovo održao Mali serjojnski fašnik. Naši vrijedni roditelji u

suradnji s odgojiteljicama, marljivo su izrađivali masku Sovice, a djeca su vježbala koreografiju

kojom su se predstavila i uživala u cijelom procesu.

Dana 22. 2. u vrtiću smo obilježili Nacionalni dan prevencije od vršnjačkog nasilja. Ovaj se dan

godinama obilježava kako bi se iznova naglašavalo da nasilje nikad nije rješenje te kako bi se djeci

osvijestilo da nasilje ne mora nužno biti fizičko, već da psihičko može biti mnogo gore i s

dugotrajnijim posljedicama. Ovaj je dan, nazvan Danom ružičastih majica, u odgojnim skupinama

obilježen nošenjem ružičastih  majica i razgovorom o ovoj neiscrpnoj temi, sukladno dječjoj dobi. 

...zanimljivosti...


