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1. NAŠA MISIJA
Dječji vrtić Radost je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području grada Požege.
Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko- razvojnom pristupu usmjereni
smo na razvoj dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece.
Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i
doprinosimo razvoju društvene zajednice. Misija našeg vrtića je odgojiti samostalno, radoznalo,
kreativno dijete koje je sposobno razumjeti i prihvatiti sebe i druge putem igre čiji dar i radost
nikad ne prestaje.

2. NAŠA VIZIJA
Naša vizija je vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju. Dječji vrtić
kao poticajno socijalno, materijalno, prostorno okruženje, te ugodno ozračje u kojem se dijete
razvija i raste, zadovoljava svoje osnovne potrebe, stječe svoje prve spoznaje o sebi i svijetu oko
sebe, uči o komunikaciji i odnosima, razvija svoje potencijale i stječe spoznaje i vještine prijeko
potrebne za čitav život. Djeci želimo puno zaigranosti , roditeljima roditeljsku sreću, zaposlenima
kvalitetu odnosa, a prijateljima i suradnicima zadovoljstvo u suradnji s nama.

3. KURIKULUM
3.1. O kurikulumu
Kurikulum se shvaća kao teorijska koncepcija koja se u praksi određenog vrtića provjerava,
modificira, izgrađuje, kontinuirano mijenja i razvija. Uvažavajući najnovije znanstvene spoznaje o
načinima učenja djece predškolske dobi, polazeći od socio-konstruktivističke paradigme koja
naglasak stavlja na aktivnost djeteta i interakciju s okolinom, kurikulum polazi od djeteta – temelji
se na dobrom razumijevaju djeteta – njegovih interesa, razvojnih potreba i mogućnosti, postojećih
znanja i razumijevanja, kognitivnih strategija i stilova učenja, profila inteligencije, modaliteta i
kvalitete komunikacije s drugima, kreativnih i dr. potencijala.
Kurikulum ranog odgoja otvoren je, dinamičan i razvojan, razvija se i mijenja na temelju učenja,
istraživanja i suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Sadržaji djetetova učenja nisu
strogo propisani jer se poučavanje zamjenjuje učenjem činjenjem, izravnim stjecanjem iskustva, pa
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se materijali i sadržaji nude na temelju praćenja i podržavanja interesa i inicijativa djece. Holistička,
tj. integrirana priroda kurikuluma podrazumijeva cjelovit odgoj i obrazovanje, usklađen s
integriranom prirodom odgoja i učenja djeteta. Humanistička i razvojno-primjerena orijentacija
kurikuluma usmjerena je na razvoj kapaciteta svakoga pojedinog djeteta te na poštovanje interesa,
potreba i prava djeteta. Dijete, sukladno svojim interesima, potrebama i mogućnostima, slobodno
bira sadržaje i partnere svojih aktivnosti te istražuje i uči na način na koji je njemu svrhovit. Zadatak
vrtića je poticati procese osposobljavanja djece za snalaženje u sadašnjosti i u budućnosti. Zato
veću vrijednost imaju ona odgojno-obrazovna djelovanja koja djeci omogućavanju „učenje učenja“
– nego učenje određenih sadržaja.
Razvoj kurikuluma započinje proučavanjem i mijenjanjem okruženja, na način da ono omogućuje
interakciju, istraživanje, kretanje i neovisnost. Djeca uče aktivno, sudjelujući, čineći, surađujući s
drugima.

3.2. Iz Nacionalnog okvirnog kurikuluma
3.2.1. Svrha i važnost predškolskog kurikuluma
Temeljna uloga predškolskoga odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i
skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti
njegova obiteljskoga života. Svrha je predškolskoga odgoja i obrazovanja osigurati takve uvjete koji
jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci. U
ustanovama predškolskoga odgoja i obrazovanja stvaraju se materijalni i kadrovski uvjeti te
društveno okružje za kvalitetan život djeteta.
Nacionalni okvirni kurikulum pretpostavlja stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj djeteta u
ustanovama predškolskoga odgoja i obrazovanja, poštujući pritom razvojne i druge čimbenike
(osobne potrebe,obitelj, zajednica, vrijednosti, prava i sl.). Na taj se način potiče razvoj
kompetencija koje su nužne pojedincu za snalaženje i aktivno sudjelovanje u svakodnevnom
osobnom te kasnije profesionalnom i društvenom životu. Nizom aktivnosti i poticaja stvaraju se
osnove za razvijanje svih djetetovih sposobnosti kako za učenje, tako i za njegovu samostalnost u
učenju. Djetetova sadašnja i buduća dobrobit svrha je djelovanja svih izravnih i neizravnih
sudionika odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovno djelovanje različitih sudionika odgoja, osobito
roditelja i odgojitelja, zahtijeva njihovo međusobno razumijevanje i suradnju čime se ostvaruju
jedinstveno shvaćeni i prihvaćeni bitni ciljevi odgoja i obrazovanja prema potrebama i razvojnim
mogućnostima djeteta.
5

3.2.2.

Struktura predškolskog kurikuluma

Temeljna struktura predškolskoga kurikuluma podijeljena je na tri velika područja u kojima dijete
stječe kompetencije: ja (slika o sebi), ja i drugi (obitelj, druga djeca, uža društvena zajednica, vrtić i
lokalna zajednica), svijet oko mene (prirodno i šire društveno okružje, kulturna baština, održivi
razvoj). U svakom području određuju se sadržaji koji povezuju pedagoške i psihološke dimenzije
odgojno-obrazovnoga procesa. Prema uvjetima, sadržajima i aktivnostima neposrednoga odgojnoobrazovnoga rada ostvaruju se ciljevi kojima se potiče cjelokupni tjelesni, intelektualni, psihofizički,
emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta.

3.2.3.

Područja kompetencijskih dimenzija

Temeljna znanja: usvajanje i praktična uporaba pojmova i predodžbi kojima dijete razumije i
objašnjava sebe, svoje ponašanje i izbore, odnose s drugim osobama u svom okruženju te sa
svijetom u kojem živi i koji ga okružuje. Očekuje se da dijete usvoji informacije, tj. izgradi znanja
koja mu omogućavaju nesmetanu komunikaciju s vršnjacima i odraslima, te međudjelovanje sa
sadržajima učenja, osiguraju mu kvalitetnu prilagodbu trenutačnomu okruženju te ga kvalitetno
osposobe za izazove koji ga očekuju kao što je, primjerice, polazak u školu. Vještine i sposobnosti:
stjecanje i razvoj vještina učenja, povezivanja sadržaja, logičkog mišljenja, argumentiranja,
zaključivanja i rješavanja problema; sposobnost propitivanja vlastitih ideja i zamisli djeteta te
argumentirano iznošenje vlastitih načina razmišljanja; sposobnost identifikacije različitih izvora
učenja i njihove raznovrsne primjene; preuzimanje inicijative, (samo) organizacije vlastitih
aktivnosti i vještina vođenja; sposobnost razumijevanja vlastitih potreba (tjelesnih, emocionalnih,
spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih i sl.) i potreba drugih te njihova zadovoljavanja na
društveno prihvatljiv način; sposobnost uspostavljanja, razvijanja i održavanja kvalitetnih odnosa s
drugom djecom i odraslima (sudjelovanje, pregovaranje, rješavanje sukoba); razumijevanje i
poštivanje različitosti među ljudima; sposobnost zajedničkoga (usklađena) djelovanja djeteta s
drugima (drugom djecom i odraslima); sposobnost odgovornoga ponašanja prema sebi, drugima i
okružju (prirodnom i materijalnom); etičnost, solidarnost, povjerenje i tolerancija u komunikaciji s
drugima; sposobnost (samo)poticanja na djelovanje, (samo)organiziranja i (samo)vođenja
aktivnosti; samostalnost u obavljanju aktivnosti (samostalnost djetetova djelovanja, mišljenja i
odlučivanja); mogućnost prilagodbe novim, promjenjivim okolnostima (okretnost i prilagodljivost);
stvaranje i zastupanje novih ideja (kreativnost); sposobnost promišljanja i samoprocjene vlastitoga
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rada i postignuća; inicijativnost, inovativnost i poduzetničke sposobnosti. Vrijednosti i stavovi:
prihvaćanje, njegovanje i razvijanje vrijednosti obitelji, zajednice i društva.

3.3. Naša vizija kurikuluma vrtića

za dijete:
• sigurnost svakog djeteta
• samopouzdanje i samopoštovanje djeteta
• sposobnost razumijevanja vlastitih potreba (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih,
socijalnih, komunikacijskih i sl.)
• sposobnost razumijevanja i uvažavanja potreba drugih
• uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugom djecom i odraslima (sudjelovanje,
pregovaranje, rješavanje sukoba, razumijevanje i poštivanje različitosti među ljudima)
• istraživanje i razvijanje kompetencija
o samostalnost u obavljanju aktivnosti (samostalnost djetetova djelovanja,
mišljenja i odlučivanja) o usvajanje i praktična uporaba pojmova i predodžaba kojima dijete
razumije i objašnjava sebe, svoje ponašanje i izbore
o stjecanje i razvoj vještina učenja (povezivanja sadržaja, logičkoga mišljenja,
argumentiranja, zaključivanja i rješavanja problema) o osiguravanje kvalitetne prilagodbu
trenutačnom okruženju i kvalitetno
osposobljavanje za izazove koji očekuju dijete (primjerice, polazak u školu) mogućnost prilagodbe novim, promjenjivim okolnostima
• sposobnost odgovornoga ponašanja u okružju (prirodnom i materijalnom)
• življenje i učenje prava djeteta
• dobrobit i radost svakog djeteta

za roditelje:
• podrška obitelji u području kvalitetne afirmativne roditeljske uloge
• usklađeno međusobno partnersko djelovanje vrtić – obitelj
• zadovoljstvo roditelja
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za prostorno, materijalno i vremensko okruženje:
• organizacija prostora koji je funkcionalan, siguran, usmjeren na promoviranje susreta,
komunikaciju i interakciju; omogućava distanciranje djeteta iz grupnih zbivanja i pravo na
privatnost
• bogata ponuda raznovrsnih, razvojno primjerenih i stalno dostupnih materijala koji potiču aktivnu
konstrukciju znanja
• održavanje estetike
• fleksibilan dnevni ritam koji se temelji na prepoznavanju i uvažavanju djetetovih potreba
• okruženje koje zrcali zaposlene i njihovu sliku o djetetu

za ozračje:
• model usklađenog življenja koji poštuje prava djeteta u skladu s humanim vrijednostima koje
razvijaju kompetencije djeteta i sve oblike učenja
• osnaživanje zaštitnih mehanizama i umanjivanje rizičnih čimbenika
• prihvaćanje, njegovanje i razvijanje vrijednosti obitelji, zajednice i društva

za stručni tim i odgojitelje:
• osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija za primjereno i funkcionalno djelovanje u
odnosu sa suradnicima, djetetom i obiteljima
• razvijanju što kvalitetnijeg vrtića / odgojno-obrazovnog procesa
• razvijanje osobne odgovornosti za cjelovito djelovanje na dijete u svim interakcijama;
• razvijanje odgovornosti u osobnom i timskom radu
• razvijanje refleksivne prakse
• proklamiranje humanih vrijednosti

za ostale zaposlenike:
• razvijanje odgovornosti u osobnom i timskom radu u odnosu na radnu ulogu / poslove, na
dobrobit djeteta, na cjelokupno ozračje vrtića
Naša vizija je vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom
okruženju. To od nas traži kontinuirano stručno usavršavanje, istraživanje u praksi, promišljanje o
njezinu unapređivanju te konkretnim aktivnostima i naporima na njezinu mijenjanju u vlastitim
uvjetima.
8

3.4. Kurikulum dječjeg vrtića Radost
Vrtićkim kurikulumom utvrđen je okvirni plan i program rada kroz redovne programe, program
katoličko-vjerskog odgoja, te program javnih potreba predškole. Pri izradi kurikuluma stavljen je
naglasak na specifičnosti vrtića i sredine u kojoj vrtić djeluje. Središte i polazište rada jesu potrebe i
interesi naše djece, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti vodimo se načelima
individualizma, nepristranosti i interdisciplinarnosti. Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva
postavljenih u kurikulumu su: podizanje stručnih kompetencija odgojitelja, kvalitetna suradnja na
relaciji roditelji-vrtić, prepoznatljivost i podrška lokalne zajednice. Prioritetna područja
unapređenja u ovoj pedagoškoj godini su: organizacijsko vođenje ustanove, kultura ustanove te
kurikulum i odgojno-obrazovni proces. Sukladno razvojnom planu ustanove postavljeni su slijedeći
razvojni ciljevi: 1. Osnaživanje timskog rada 2. Poboljšanje komunikacije i kvalitete odnosa 3.
Razvijati kulturu dijaloga među svim djelatnicima 4. Povećati planiranje temeljeno na praćenju i
prepoznavanju individualnih kompetencija djece vrtićki kurikulum je razrađen po odgojnoobrazovnim programima. Bitni zadaci odgojno-obrazovnog rada proizlaze iz evaluacije rada
prethodne pedagoške godine.

4. PROGRAMI

4.1. Redoviti programi
Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom
kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:
• pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju
dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
• poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
• učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno okruženje
• poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju
zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
• poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (poticati uključivanje i
socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove)
• kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje
novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom
predškolske dobi.
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Ciljevi redovitih programa
Stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova
odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče
razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz
• zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
• osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
• stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje) zainteresiran,
nedirektivni stav odgojitelja
• usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju
Namjena programa Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode
se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe
koji počinju s radom u 6,30 sati.
Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i
vrtićke skupne (djeca od 3. do 7. godine). U vrtiću „Radost“ skupine nisu striktno dobno
homogenizirane stoga se na razini vrtića priprema globalno planiranje uzimajući u obzir tematsko
planiranje vezano uz sklopove aktivnosti godišnjih doba i razne prigode.

Način realizacije
Primjena suvremenih procesa učenja djece zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama.
Integrirani i razvojni kurikulum podrazumijeva paralelno odvijanje mnoštva aktivnosti djece,
stimulativno materijalno okruženje koje potiče na istraživanja i stjecanje znanja. Bitni aspekti rada
su:
 stvaranje poticajnog okruženja
 individualizirani pristup
 poticanje i stvaranje uvjeta za dječje aktivnosti
 dokumentiranje procesa učenja djece
 refleksije sa djecom i stručnjacima
 predlaganje novih mogućnosti za igru, stvaranje, promatranje, otkrivanje, traženje i
učenje novih rješenja
 usmjeravanje na važnost i zdravstveno-preventivni potencijal tjelesnog vježbanja od
najranije dobi, u cilju poticanja cjelokupnog psihofizičkog razvoja djeteta i razvijanja zdravih
navika.
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Način vrednovanja
• kroz praćenje provedbe bitnih zadaća i razvojnog plana ustanove
• kroz nastavak rada vrtićkog tima za kvalitetu
• samoevaluacija i vanjska evaluacija rada (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje
obrazovanja)
• upitnici za djecu, odgajatelje i roditelje na kraju pedagoške godine

4.2. Program katoličko- vjerskog odgoja
Ciljevi programa
Cilj katoličkog vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ju za jedine
ljudske vrijednosti: savjest, intelekt, karakter, vjera ljubav, nada i osobnost.
U redoviti program integrirani su elementi katoličkog vjerskog odgoja, gdje se
indirektno, kroz igru, u djetetu potiče ljubav prema istini, dobroti, ljepota, odnosno univerzalnim
životnim vrijednostima. Tako se na spontan i blag način, poštujući dječju prirodu, njeguje i duhovna
dimenzija djeteta. Pažljivo osmišljeni poticaji i aktivnosti uče dijete ljubiti i poštovati sebe i druge,
ujedno ga odgajajući za odgovornost prema cijelome svijetu.

Način realizacije
• situacijski spontano i nepredviđeno kada prati potrebe i osjećaje djeteta
• planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane
Teme vjerskog odgoja kroz godinu
• doček i prihvaćanje djece
• stvoreni svijet i stvorenja u njemu
• došašće – radost Isusova dolaska na svijet
• Isusovo djetinjstvo i život
• u susret uskrslome Isusu
• majka
• život kršćanske zajednice crkve
• druge teme vjerskog sadržaja prema interesu djece

Način vrednovanja
• kroz praćenje provedbe bitnih zadaća i razvojnog plana ustanove
• kroz nastavak rada vrtićkog tima za kvalitetu
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• samoevaluacija i vanjska evaluacija rada (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
• upitnici za djecu, odgajatelje i roditelje na kraju pedagoške godine

4.3. PROGRAM PREDŠKOLE
Ciljevi programa
Osigurati okružje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale,
zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti
uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u školi očekuju.
Osnovna priprema djeteta za polazak u školu predstavlja zbroj svih odgojnih utjecaja kojima je
dijete izloženo od rođenja.
Program predškole provodi se u jednoj odgojnoj skupini u našem vrtiću. Program traje od 1.rujna
2015. do 1.rujna 2016. godine.

Način realizacije
Primjena suvremenih procesa učenja djece zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama.
Posebna se pozornost pridaje poticajnoj organizaciji socio-pedagiškog konteksta u
kojem treba osmisliti, ponuditi izbor različitih aktivnosti i igara.
Način vrednovanja
• kroz praćenje provedbe bitnih zadaća i razvojnog plana ustanove
• kroz nastavak rada vrtićkog tima za kvalitetu
• samoevaluacija i vanjska evaluacija rada (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
• upitnici za djecu, odgajatelje i roditelje na kraju pedagoške godine
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4.4. KRAĆI PROGRAMI
Vrtić nudi kraće specijalizirane programe, verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta, koji se provode u popodnevnim satima, a voditeljice su djelatnice vrtića.
Upisi će se provesti od 16. do 20. rujna 2013. godine.

Obogaćeni program rada s potencijalno darovitom djecom
CILJEVI PROGRAMA:
 Identifikacija potencijalno darovite djece na razini vrtića.
 Zadovoljavanje posebnih odgojno – obrazovnih potreba potencijalno darovite djece kroz
obogaćeni program.
 Prevencija poremećaja u ponašanju uočene darovite djece
PROVODITELJI PROGRAMA:
 Odgojitelji odgojnih skupina
 Stručni tim
 Vanjski suradnici prema potrebi i sadržaju programa. Ovim programom bit će obuhvaćeno
22- djeteta.
SADRŽAJ PROGRAMA:
 Identifikacija potencijalno darovite djece na razini vrtića
 Timski rad s odgajateljima na pripremi za identifikaciju i provođenje programa, te praćenje i
vrednovanje.
 Ciljano obogaćivanje konteksta u svim odgojnim skupinama
 Planiranje i programiranje (razvojnih zadaća, poticaja i aktivnosti)
 Neposredni timski rad s uočenom djecom – radionički, u igrovnim središtima,, kroz raznolike
obogaćene aktivnosti za poticanje misaonih procesa i aktivnosti i kreativnosti kroz tematske
projekte, kroz tematske projekte ciljane na produbljivanje i proširivanje izraženih interesa
darovitog djeteta kroz edukativne posjete i izlete.

VREDNOVANJE PROGRAMA:
 Kvalitativna analiza uradaka i postignuća djece
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5. BITNI ZADACI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA NA NIVOU USTANOVE

1. Nastavak unapređenja i oblikovanja poticajnog materijalnog i socijalnog i vremenskog
okruženja prostora skupina te realizacija oblikovanja zajedničkih prostora u funkciji
igre i učenja djece. Primjena suvremenih procesa učenja djece, poticanje suradnje,
timskog rada i kvalitete interakcije na svim razinama.
• proširiti i oblikovati prostore koji još nisu oblikovani (blagovaona) s ciljem
obogaćivanja života djeteta u vrtiću, oblikovanje međuprostora i holova na način
da potiču susrete, druženja, zajedničko istraživanje i učenje formiranje ISA-e
za oblikovanje zajedničkih prostora
• prostor soba strukturirati i mijenjati tijekom godine na način da je transparentan i
omogućuje različite oblike grupiranja djece, druženja, osamljivanje, različite interakcije i
komunikacije
• obogaćivanje centara kvantitetom i kvalitetom materijala planiranim i izrađenim u suradnji s
djecom
• smišljeno i pravovremeno planirati između prostorno i organizacijski povezanih
grupa (dnevni i tjedni dogovori timova odgajatelja) omogućiti djeci da većinu
dana slobodno cirkuliraju između soba birajući prostor i aktivnosti pri čemu ne
dolazi do ponavljanja ponude materijala u susjednim sobama
• fleksibilna organizacija poslijepodnevnog odmora za svu djecu koja nemaju potrebe za spavanjem
s naglaskom na planiranje poticaja i aktivnosti
• stvaranje suradničkog ozračja u odgojno-obrazovnoj ustanovi i uspostavljanje
partnerskih odnosa između svih sudionika odgojno obrazovnog procesa: dijete-dijete; odrasli-dijete
i odrasli-odrasli
• osposobljavanje i osvještavanje za bolje slušanje i razumijevanje djece i bliskije povezivanje s
njima
• nastavak projektne metoda rada s djecom (pokretanje projekata po interesu djece u
jasličkim i vrtićkim skupinama, praćenje i dokumentiranje projekata, prezentacija projekta djeci,
roditeljima i široj zajednici)
Očekivani rezultati
• prostorno, materijalno i vremensko okruženje zadovoljava potrebe i interese djece, svi
prostori potiču djecu na suradnju, igru i učenje
• otvorena vrata između skupina u kojima su ponuđeni različiti poticaji nastali kao
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produkt zajedničkog planiranja i koji omogućavaju slobodno cirkuliranje djece i biranje prostora za
igru
• vrijeme preklapanja radnog vremena odgojitelja iskorišteno za rad u manjim grupama
(korištenje međuprostora i zajedničkog prostora)
• formiran interesni stručni aktiv za oblikovanje zajedničkih unutarnjih prostora (hol,
blagovaona, međuprostori) koji se redovito dogovara, planira, provodi, dokumentira i
reflektira aktivnosti u zajedničkim prostorima
• suradnički dijalog među svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa
• proveden dobro dokumentiran projekt u svakoj skupini

2. Vanjski prostor u funkciji integriranog učenja, poticanje razvoja motoričkih
sposobnosti i navika zdravog načina života
• svakodnevno promišljati i osigurati različite materijale i igre na vanjskom
prostoru sa ciljem što raznovrsnijeg izražavanja, istraživanja i konstruiranja
formiranje ISA-e za vanjske aktivnosti djece
• svakodnevno dogovarati, planirati i provoditi različite sportske aktivnosti na
vanjskom prostoru i dvorani
• šetnje u bližu okolicu vrtića
Očekivani rezultati
• planiranje sportskih aktivnosti i materijala koji se koriste na vanjskom prostoru u cilju
integriranog učenja vidljivo u dokumentaciji skupina i svakodnevnom radu
• aktivnosti provedene na vanjskom prostoru i dvorani dokumentirane i prezentirane u
unutarnjem prostoru (sobe dnevnog boravka, međuprostori) i na roditeljskim sastancima
• formiran interesni stručni aktiv za aktivnosti na vanjskom prostoru koji se redovito dogovara,
planira, provodi, dokumentira i reflektira aktivnosti na vanjskom prostoru

3. Praćenje, dokumentiranje i individualno planiranje kao bitan segment rada odgojitelja
• razvoj različitih tehnika praćenja i dokumentiranja aktivnosti djece i odgojnog
procesa u cilju razumijevanja djeteta
• timska planiranja/refleksije na punktovima u svrhu dogovaranja daljnjih
smjernica rada i pokretanja projekata
• zapisi dostupni djeci npr. fotografije djece u aktivnostima u centrima, video zapisi,
tekstualni zapisi djece i odgojitelja i sl. s ciljem prisjećanja djece na protekle
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aktivnosti, poticanja suradnje i samoučenja te razvoj projekata temeljenih na interesu djece
• prezentacija rada skupina i procesa učenja djece kroz dokumentaciju (fotografije,
izjave, dječji djece radovi) u zajedničkim prostorima (hol, međuprostori, blagovaona)
Očekivani rezultati
• provedene timska planiranja/refleksije po punktovima
• uvedeni etnografski zapisi dječjih aktivnosti (fotografije, izjave djece, anegdotske
bilješke i sl.) vidljivi u sobi dnevnog boravka i zajedničkim prostorima vrtića
• tromjesečni, tjedni i dnevni plan planiran suradnički (međugrupna suradnja) na osnovu
dnevnih zapažanja i praćenja djeteta, te prepoznavanja interesa kako grupe tako pojedinog djeteta

5.1. Zadaće na nivou ustanove u kontinuitetu
• razvijanje ekološke svijesti kod djece
• obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa blagdanima, proslavama, svečanostima, posjetima i
izletima
• očuvanje kulturne baštine
• izdavačka djelatnost
• poticanje, uvažavanje i prihvaćanje različitosti kroz svakodnevni život s djecom s
teškoćama u razvoju u vrtiću
• Program praćenja kvalitete rada vrtića - nastavak rada tima za kvalitetu

5.1.1. Razvijanje ekološke svijesti kod djece
• razvrstavanje i recikliranje otpada s ciljem očuvanja okoliša
• provedba eko projekata
Očekivani rezultati
• provedeni i dobro dokumentirani eko projekti u pojedinim skupinama
• sve skupine provode eko aktivnosti i dokumentiraju ih
• obilježavanje eko datuma
• sudjelovanje u eko akcijama lokalne zajednice
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5.1.2. Obogaćivanje odgojno-obrazovnog procesa blagdanima, proslavama,
svečanostima, posjetima i izletima

rujan

Glazbeni festival- Aurea fest
jesenska svečanost

listopad

Dječji tjedan
Dani kruha

prosinac

Adventski ciklus
Božić

veljača

Valentinovo
Karneval

ožujak

Uskrs

travanj

Dan planeta Zemlje

svibanj

Majčin dan
Olimpijada

lipanj

Završna svečanost

5.1.3. Očuvanje kulturne baštine
• upoznavanje glavnih karakteristika, običaja i povijesti kraja
• sudjelovanje u običajima
• upoznavanje slavonskih
pjesama i tradicijskih plesova
Očekivani rezultat
• prezentiran rad široj društvenoj zajednici (medijska popraćenost, prezentacije projekata i
stvaralaštva djece)
• sudjelovanje u javnim i kulturnim aktivnostima u organizaciji Grada Požega

5.1.4. Program praćenja kvalitete rada vrtića
• praćenje provedbe bitnih zadaća i razvojnog plana ustanove
• nastavak rada vrtićkog tima za kvalitetu
• samoevaluacija i vanjska evaluacija rada
Očekivani rezultat
• provedena samoevaluacija i vanjska evaluacija rada
• kontinuirano praćenje razvojnog plana ustanove
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4. PROJEKTI
Rad na projektu je jedan od oblika integriranog kurikuluma. Osnovni je kriterij odabira smjera
razvoja projekata interes djece. Sukladno interesima djece odgojitelji će ove godine planirati
materijale kojima će poticati djecu na daljnja istraživanja i prema potrebi organizirati refleksije.

Projekti u svim odgojnim skupinama započeli su razgovorom s djecom, osluškivanjem njihovih
zanimanja i potreba. Počeli smo s promjenama materijalnog okruženja i stvaranjem poticajne
okoline. Dnevne sobe smo obogatili novim aplikacijama- vezanim uz temu, izradile smo didaktičke
materijale, obogatile centre pedagoški neoblikovanim materijalima i ambalažom. Planiramo
posjete parku, pekari i očekujemo dolazak zubara u naš vrtić. Daljnji tijek aktivnosti i trajanje
projekta je na djeci i njihovom istraživanju, propitivanju i zaključivanju.

ODGOJNA
SKUPINA
KIKIĆI

BUBAMARE

NAZIV
PROJEKTNE
AKTIVNOSTI
Domaće
životinje

CILJ PROJEKTA

NOSITELJI
PROJEKTA

NAČIN
REALIZACIJE

VREMEN
IK

NAČIN
VREDNOVANJA

Program je
zamišljen da
djeca imenuju i
upoznaju
domaće i
šumske
životinje.
Proširiti znanje i
razviti ljubav
prema
životinjama

Djeca,
roditelji,
odgojitelji

rujan

Praćenjem djece
u skupini
procijeniti
usvojena
znanja.
Fotografiranje i
dokumentiranje
planiranih
aktivnosti.

PRILAGODBA
U VRTIĆU

Stvarati
pozitivnu
emocionalnu
vezu između
odgojitelja I
djece. Razvijati
osjećaj ugode I
prihvaćenosti.

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji,
roditelji

Kroz igru,
slikovnice,
igračke
životinja,
upoznati način
glasanja,
prehranu,
izgled životinja
i njihovo
stanište.
(šuma, kuća,
dvorište).
Čitanje raznih
slikovnica o
osjećajima.
Likovne I
glazbene
aktivnosti te
razni centri za
upoznavanje
prostora I
igračaka.

Rujan

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja
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BUBAMARE

JESEN DOLAZI

Uočavanje
promjena koje
se događaju u
jesen.
Prepoznavanje i
imenovanje
jesenskih
plodova.

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji,
roditelji

Promatranjem
promjena koje
se događaju u
jesen,
istraživanjem
raznih okusa i
mirisa
jesenskih
plodova.
Razne likovne i
glazbene
aktivnosti.

Rujan

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

BUBAMARE

ŠUMSKE
ŽIVOTINJE

Proširiti znanja
o životinjama
koje žive u šumi,
prepoznavanje
njihovih
karakteristika i
izgleda.

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji,
roditelji

Rujan

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

BUBAMARE

DJECA SU
UKRAS
SVIJETA

Osvijestiti
važnost dječjih
osjećaja i
izražavanja.
Prepoznavanje
različitih
vlastitih i tuđih
osjećaja te
njihovo
uvažavanje.
Obilježavanje
zahvalnosti za
plodove zemlje.
Kroz različite
istraživačko –
spoznajne i
stvaralačke
aktivnosti djeca
se upoznaju sa
procesom
nastajanja kruha
(od zrna do
kruha) te
načinom
pripreme
proizvoda.

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji,
roditelji

Čitanje
slikovnica,
likovno
izražavanje,
glazbene
aktivnosti uz
prigodne
pjesme i
pokret,
igrokazi te
didaktičke
igre.
Čiitanje
slikovnica,
slikopriče,
komunikacija
o vlastitim
osjećajima i
kada se
pojavljuju,
glazbene
aktivnosti
Izrada I
modeliranje
tijestastvaralačke
aktivnosti.
Istraživanje
raznih žitarica
koje se koriste
u proizvodnji
pekarskih
proizvoda.
Glazbene i
likovne
aktivnosti.

Listopad

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

BUBAMARE

MALI PEKARI

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji,
roditelji
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Listopad
Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

BUBAMARE

JABUKO,
JABUČICE

Obilježavanje
dana jabuka I
isticanje njene
važnosti za naše
zdravlje I
prehranu.
Upoznavanje sa
strukturom I
različitim
vrstama jabuke.

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

Istraživanje
strukture
jabuke,
proučavanje
njenih
obilježja I
važnosti.
Likovne I
glazbene
aktivnosti.

Listopad

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

BUBAMARE

HIGIJENA

Poticati brigu o
vlastitoj higijeni
I razvijati navike
pranja ruku I
ostalih
higijenskih
navika.

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

Studeni

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

BUBAMARE

SVIJET BAJKI

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

Studeni

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

BUBAMARE

ODJEĆA ZIMI

Potaknuti razvoj
aktivnog
slušanja I
doživljavanja
pročitane priče.
Razvijati
komunikaciju,
poticati na
dijalog I razvijati
maštu. Poticati
razvoj fine
motorike
listanjem
slikovnica.
Razvijati
samostalnostoblačenje
odjeće I obuće.
Prepoznavanje
vlastite odjeće I
obuće. Učenje
novih pojmova.

Studeni

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

BUBAMARE

SV. NIKOLA

Obilježavanje
blagdana sv.
Nikole, spoznati
o tome tko je sv.
Nikola.
Osvijestiti
važnost
zahvalnosti,
dobrote I
prijateljstva.

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

Čitanje
slikovnica
primjerenih
temi. Likovne I
glazbene
aktivnosti
prigodne temi.
Didaktičke
igreslagalice,umet
aljke.
Čitanje
slikovnica,
aktivno
slušanje I
komunikacija.
Likovne I
glazbene
aktivnosti
primjerene
pročitanoj
bajci. Igrokazi
na temu
bajke. Igra
uloga.
Likovne
aktivnostibojanje
drvenim
bojicama,
otiskivanje
boje
temperama.
Igre oblačenja
odjeće I obuće
te njihovo
spremanje.
Izražavanje
kroz likovne
radove,
glazbene
aktivnosti,
proširivanje
znanja o sv.
Nikoli pomoću
čitanja
slikovnica i
lutkarskih

Prosinac

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”
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predstava.

BUBAMARE

DOĐI, DOĐI
BOŽIĆUADVENT

Spoznaja o
vremenu
adventa i što ga
obilježava.
Priprema za
blagdan Božića I
upoznavanje tog
blagdana I
njegovih
običaja.

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

BUBAMARE

BOŽIĆBLAGDAN

Upoznavanje sa
značenjem
blagdana kojeg
slavimo- Božić.
Potaknuti dječju
znatiželju I
suradnju kroz
razne aktiv
nosti.

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

BUBAMARE

ZIMSKE
RADOSTI

Učenje o
godišnjem
dobu- zimi.
Spoznaja o
tome koje
promjene se
događaju u to
vrijeme.

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

BUBAMARE

ŽIVOTINJE U
ZIMI

Proširivati
znanja o
životinjama koje
su značajne za
ovo doba te
njihovim
karakteristikam
a. Poticati dječju
znatiželju I
maštu.

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”
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Izrada raznih
božićnih
ukrasa-likovno
kreativne
aktivnosti.
Prigodne
glazbene
aktivnosti koje
su značajne za
vrijeme
adventa.
Sijanje
pšeniceistraživanje.
Čitanje
slikovnica,
razni igrokazi,
likovne I
glazbene
aktivnosti.
Ukrašavanje
prostora
boravka
raznim
ukrasima.
Promatranje
promjena koje
su se dogodile
u vanjskom
prostoru.
Čitanje
slikovnica,
razne likovne I
glazbene
aktivnosti.
Zimske igre na
otvorenom.
Čitanje
slikovnica,
dramske
aktivnostiigrokazi, razne
likovne
,glazbene I
didaktičke
aktivnosti

Prosinac

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

Prosinac

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

Siječanj

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

Siječanj

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

B
U
B
A
M
A
R
E

LJUBAV KOJA
POKREĆE
SVIJET
(VALENTINOV
O)

MOJE TIJELO I
BRIGA ZA
ZDRAVLJE

Svijest o
prijateljstvu,
upoznati
simbole ljubavi
te kako izraziti
osjećaje prema
bližnjiima

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji,
roditelji

Upoznavanje
ljudskog tijela;
Svijest o
vlastitom
zdravlju,
higijeni; odlazak
kod doktora

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji,
odgojitelji
ostalih
odgojnih
skupina

Svijest o
običajima naših
predaka,
prepoznavanje
humora
MAŠKARE

odgojitelji svih
odgojnih
skupina,
roditelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

Kroz glazbene
aktivnosti
(pjesme o
ljubavi,
prijateljstvu),
čitajući
slikovnice,
likovne
radionica
Istraživanje I
čitanje
slikovnica,
likovne
radionice,
glazbene
aktivnosti
(razgibavanje
m imenujemo
dijelove tijela),
didaktičke igre
Razne likovne
radionice
(izrada maski
za lice,
kostima),
glazbene
aktivnosti
(pjevamo,
plešemo…)

Veljača

Veljača

Ožujak

MOJA OBITELJ

Naučiti članove
moje obitelji te
njihove uloge;
raspodjela
poslova

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji,
roditelji
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Fotografijama
članova
obitelji
potičemo
svijest te
likovnim
izražavanjem
prikazujemo
način na koji
ih vidimo,
prepoznajemo

Ožujak

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

Ožujak

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

DOLAZAK
PROLJEĆA

VODA –
JEDNOSTAVNI
POKUSI

Poznavanje
definicije
proljeća,
razumije smisao
i važnost
dolaska proljeća
za živi svijet,
svijest o rastu i
razvoju biljnog
svijeta, osobine
proljeća

Odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji

Svijest o
značenju vode
za život svih
živih bića

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

Promatramo
promjene u
prirodi tijekom
vanjskih
aktivnosti,
kroz prozor;
koristeći
osjetila njuha i
okusa; likovne
i glazbene
aktivnosti
Razni
jednostavni
pokusi s
vodom
prilagođeni za
djecu odgojne
skupine
“Bubamare”;
glazbena
aktivnost

Ožujak

Ožujak

Travanj

PROLJETNICE

Uočavanje,
imenovanje,
prepoznavanje i
zorno
doživljavanje
ljepote
proljetnica

Odgojitelji,
odgojna
skupina “
Bubamare”
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“mali dječji
laboratorij” –
istražujemo
biljeke ispod
povećala;
glazbene
aktivnosti;
likovnr
aktivnosti

Travanj

USKRS –
BLAGDAN U
OBITELJI I
VRTIĆU

MOJ PLANET
ZEMLJA

Upoznavanje s
običajima
Uskrsa, koga
slavimo;
poticanje dječje
mašte,
kreativnosti i
znatiželje

Kroz aktivnosti
potaknuti svijest
o problem
onečišćenja
okoliša; usaditi
pravilne navike
ponašanja
prema prirodi,
razvijanje
osjećaja I svijesti
prema okolišu

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”,
odgojitelji
drugih
odgojnih
skupina,
roditelji,
ravnateljica

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”,
roditelji

Izrada I
oslikavanje
raznih
prigodnih
ukrasa,
(tradicionalno
ukrašavanje
jaja); prigodne
pjesme za
djecu i
blagdan
Proučavajući
planet Zemlju,
prikupljanjem
sadnica cvijeća
koje ćemo
posaditi u
teglice;
odlaganje
smeća u kante

Travanj

Travanj

Svibanj

MOJA MAMA!
(MAJČIN DAN)

Probuditi u djeci
sposobnost
izražavanja
osjećaja prema
bližnjima,
osobito majci
(Majčin dan),
razviti osjećaj
privrženosti
vrtiću

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”,
roditelji,
obitelj

Imenovanje
raznih životinja,
spoznati važnost

Odgojitelji,
odgojna
skupina

Slikopriče,
recitacije,
igrokazi
(dramske
aktivnosti),
likovne I
glazbene
aktivnosti
prigodne temi

Svibanj

Svibanj
LIVADE,
TRAVNJACI I
NJIHOVI
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Istražujemo
travanjak,
pronalazimo

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

STANOVNICI

VOĆKE
POSLIJE KIŠE!

zelenih površina
za sva živa bića

“Bubamare”

Osnovna znanja
o ljetnom voću
(trešnje, višnje,
lubenice),
prepoznavanje
okusa, mirisa i
izgleda voćke

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

životinje,
biljke, pokusi;
povećalo;
likovne I
glazbene
aktivnosti
Zorno
promatranje
voćaka,
kušanje i
mirisanje,
likovno
izražavanje

Svibanj

Svibanj

Lipanj
Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”

U SUSRET
LJETU

VODA I
NJEZINI
STANOVNICI

Upoznavanje sa
stanovnicima
voda (more,
rijeka), svijest o
važnosti vode za
sva živa bića

Odgojitelji,
odgojna
skupina
“Bubamare”
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Likovne
radionice;
tjelesne
aktivnosti
(natjecateljske
i druge razne
igre, plesne
radionice

Likovne
radionice,
pokusi s
vodom,
glazbene
aktivnosti

Lipanj

Lipanj

Putem
fotografija,
dječjim likovnim
radovima,
mjesečna i
tjedna
zapažanja

Odgojna skupina „Pilići:

Naziv projektne
aktivnosti
Prilagodba djece na
vrtić i novu skupinu

Dolazi nam jesen
Boje jeseni

Dječji tjedan:
„Ljubav djeci prije
svega“

Način vrednovanja
Cilj projekta
Izgraditi partnerski
odnos s roditeljima te
odnos
povjerenja (odgojiteljdijete) s ciljem
zdravog i sretnog
boravka djeteta u
vrtiću.
Osmišljavati prostor i
aktivnosti prema
potrebama i
interesima djece.
Razvijati pozitivno
emocionalno stanje
kod djece.
Upoznati dijete sa
njihovim pravima i
dužnostima.
Poticati ih na
samostalnost i
poštivanje pravila.
Urediti i prilagoditi
prostore, materijale i
didaktiku
razvojnim potrebama
djece u odgojnoj
skupini.
Uočavati promjene u
prirodi,
omogućiti djeci da
svim osjetilima dožive
raznolikost i ljepotu
jeseni.
Upoznavanje s
karakteristikama
godišnjeg doba jesen
te upoznavanje s
karakteristikama
plodova jeseni.
Kod djece poticati
znatiželju i istraživačko
ponašanje.
Stvaranje veza i
odnosa među
stvarima u prirodnoj
okolini i društvenoj
sredini.
Razvijanje svijesti o
pravima i potrebama
djece,
poticanje roditelja na
sudjelovanje u igrama

Nositelji
projekta
Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
stručni
suradnici,
ravnateljica.

Način realizacije

Vremenik

U sklopu redovitog
programa tijekom
svakodnevnih
planiranih i spontanih
aktivnosti u skupini,
individualno.
Stvaranje sigurnog i
ugodnog okruženja u
vrtiću.

Rujan

Individualno
praćenje djeteta,
bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Dnevni, tjedni
mjesečni zapisi,
evaluacija na razini
vrtića.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
kuharica,
stručni
suradnici

Aktivnosti na kojima
će se projekt temeljiti
su istraživačke,
eksperimentalne i
radno praktične,
većim dijelom u parku
Tekija i na otvorenom
prostoru

Rujan
Listopad

Kroz fotografije,
plakate.
Dnevna, tjedna i
mjesečna
evaluacija.
Dječji likovni
radovi.

Odgojitelji,
djeca, stručni
suradnici,
roditelji, uža i
šira

U sklopu redovnog
programa,
svakodnevnih
planiranih i spontanih
aktivnosti.

Prvi
tjedan u
listopadu

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Fotografije, audio i
video zapisi,
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Dani zahvalnosti za
plodove Zemlje i
Dani kruha

Dan jabuka

Svjetski dan štednje
(31.10.)

i
aktivnostima s
djecom, stvaranje
osjećaja zajedništva
među djecom.
Senzibilizirati dijete za
pomoć prijateljima,
članovima obitelji i
bliskim osobama.
Upoznati dijete sa
njihovim pravima i
dužnostima.
Poticati ih na
samostalnost i
poštivanje pravila.
Upoznati djecu s
načinom pripreme
kruha i njegovom
važnosti u
svakodnevnom životu.
Upoznati djecu s
kulturom ophođenja
prema kruhu i
načinu zbrinjavanja
njegovih ostataka, te
im približiti
žetvene običaje.
Omogućiti djetetu igru
sa brašnom, tijestom,
sjemenkama i
neoblikovanim
materijalima te
primjenu
pekarskih pomagala.
Upoznati jabuke kao
vrstu voća putem svih
osjetila. Objasniti gdje
rastu jabuke i što se
sve može napraviti od
jabuke: kompot, kolač,
sok…)
Stjecanje iskustva
dodirom, vidom,
njuhom i okusom
(određivanje okusa,
različitosti i sličnosti)
Promicanje važnosti
konzumacije jabuka za
zdravlje ljudi.
Upoznavanje djece s
vrijednosti novca i
štednjom kao načinom
života (kasica za
štednju).
Poticati djecu na
brojanje, stvaranje
pojma količine
rukovanjem

društvena
zajednica

plakati.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
kuharica,
ravnateljica,
uža i šira
društvena
zajednica

Istraživanje,
eksperimentiranje i
demonstracija
oblikovanja tijesta i
pečenja kruha.
Obilazak obližnje
pekare i degustacija
pekarskih proizvoda.

Listopad

Izložba gotovih
proizvoda i
plodova zemlje u
prostorijama
vrtića.
Fotografije i video
zapisi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
kuharica.

U prostorijama vrtića,
kroz planirane i
spontane aktivnosti.
Istraživanje
osjetilima.

Listopad

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Fotografije, video
zapisi.

Odgojitelji,
djeca, šira
društvena
zajednica.

Obilazak obližnje
banke ili mjenjačnice.

Listopad
(31.10.)

Fotografije i video
zapisi.
Dokumentiranje
planiranih i
provedenih
aktivnosti.
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Svi Sveti
(1.11.)

Mjesec hrvatske
knjige
(15.10. – 15.11.)

Tonko Bontonko –
pravila ponašanja

Imam pravo!
(međunarodni dan
dječjih prava 20.11.)

Adventsko vrijeme
Sveti Nikola
Sveta Lucija

predmetima (količina,
boja, oblik, težina,
veličina).
Kod djece potaknuti i
omogućiti izricanje
osobnih osjećaja i
raspoloženja prema
drugima.
Podijeliti sjećanja i
uspomene.
Poticanje dječjeg
interesa prema knjizi i
čitanju.
Potaknuti dijete na
prelistavanje i čitanje
slikovnica i knjiga kao
izvora zabave i znanja.
Poticati sposobnost
prepričavanja i razvoj
govornog stvaralaštva.
Razvijati sposobnost
doživljavanja i
razumijevanja
literarnih i scenskih
djela, igrokaza, priča i
bajki.
Usvojiti i primjenjivati
pravila lijepog
ponašanja u različitim
situacijama (za
stolom, u kazalištu, u
muzeju, parku, u igri,
u knjižnici, na ulici…)
Predstaviti i usvojiti
prava i obveze koje
djeca imaju.
Ukazivati kod djece na
prihvaćanje i
poštivanje drugoga te
prihvaćanje različitosti
u društvu.
Izgradnja ličnosti koja
štiti svoja prava i prava
drugoga, bori se za
mirno rješavanje
sukoba.
Izgrađivanje osobnog
identiteta.
Upoznati djecu sa
tradicijskim običajima
u vrijeme Adventa.
Razvijati kod djece
osjećaj empatije i
poticati djecu na
dobra djela.
Razvijati sposobnost
uočavanja odnosa i
veza među ljudima.

Odgojitelji,
djeca, stručni
suradnici.

U prostoru vrtića,
kroz planirane i
spontane aktivnosti.

Listopad

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije,
dokumentiranje
provedenih
aktivnosti.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji, uža i
šira
društvena
zajednica.

Planirane i spontane
aktivnosti u vrtiću,
uređenje kutka za
čitanje te omogućiti
djeci slobodan
boravak u istom.
Posjet Gradskoj
knjižnici.

Listopad
Studeni

Dnevna, tjedna i
mjesečna
evaluacija, foto i
video zapisi.
Individualno
praćenje napretka
djece.
Razvojne mape
djece.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
stručni
suradnici.

Tijekom
svakodnevnih
aktivnosti u vrtiću,
kroz razgovor i
modelom ponašanja.

Studeni

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
stručni
suradnici.

Deklaracija o pravima
djeteta.

Studeni

Individualnim
praćenjem djeteta,
kroz upitnike za
djecu i roditelje.
Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Dokumentiranje
planiranih i
provedenih
aktivnosti.
Fotografije, video
zapisi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
ravnateljica,
kuharica,
stručni
suradnici.

Brojne individualne i
skupne kreativne
aktivnosti u vrtiću.
Tijekom
svakodnevnih
planiranih i spontanih
aktivnosti.

Prosinac
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Individualno i
skupno praćenje
djece u
aktivnostima.
Dokumentiranje
planiranih i
provedenih
aktivnosti. Foto i
video zapisi.

Božić

Godišnje doba zima

Šuma i životinje zimi

Prehrana i zdravlje
Svjetski dan
bolesnika

Valentinovo (14.2.)

Aktivno sudjelovanje u
blagdanskim
zbivanjima u vrtiću.
Razvijanje osjećaja
pripadnosti,
zajedništva i ljubavi u
vrtićkoj i obiteljskoj
sredini. Razvijanje
spoznaje o
vrijednostima i
važnosti narodnih
običaja.
Pratiti i uočavati
promjene u prirodi
zimi u vremenskim
prilikama.
Učiti o izmjeni
godišnjih doba,
stvarati
uzročno-posljedične
veze između stvari i
pojava u prirodi.
Ukazati na pravilno
odijevanje zimi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
ravnateljica,
kuharica,
stručni
suradnici, uža
i šira
društvena
zajednica.

Održavanje Božićnog
koncerta u
prostorijama vrtića.

Prosinac

Individualno i
skupni praćenje
djece u
aktivnostima.
Dokumentiranje
planiranih i
provedenih
aktivnosti. Foto i
video zapisi.

Odgojitelji,
djeca.

Promatranje i
istraživanje u izvornoj
stvarnosti, u
prostorijama vrtića te
u prirodi – u parku i
šetnji.
Igre na snijegu.

Prosinac
Siječanj
Veljača

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Razvojne mape
djece. Fotografije,
plakati, audio i
video zapisi.

Širiti spoznaju o
biljnom i životinjskom
svijetu zimi te
povezanosti biljnog i
životinjskog svijeta na
konkretnim
primjerima.
Poticati razvoj svijesti
o važnosti brige za
životinje zimi.
Kod djece osvijestiti
važnost redovne,
zdrave i pravilne
prehrane, kretanja,
boravka na zraku,
izbjegavanja opasnih
situacija nizom
istraživačkih i
spoznajnih, tjelesnih i
radnih aktivnosti.
Poticajnim pitanjima
upoznati djecu s
pravilnim načinom
življenja i očuvanja
vlastitog zdravlja i
zdravlja ljudi oko sebe.
Djecu poticati na
usvajanje, razvijanje i
njegovanje socijalnih
vještina (empatija,
privrženost,
prijateljstvo, ljubav).
Poticati na iskazivanje

Odgojitelji,
djeca.

Promatranje i
istraživanje u izvornoj
stvarnosti, u
prostorijama vrtića te
u prirodi – u parku i
šetnji.

Siječanj

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Fotografije, plakati,
audio i video
zapisi.

Odgojitelji,
djeca,
kuharica,
ravnateljica,
uža i šira
društvena
zajednica.

Brojne tjelesne
aktivnosti djece,
aktivnosti na
otvorenom prostoru.
U svim prostorima
vrtića i izvan njega.

Siječanj
Veljača

Dnevna, tjedna i
mjesečna
evaluacija, bilješke
u knjizi pedagoške
dokumentacije.
Foto, audio i video
zapisi. Individualno
praćenje djece.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji.

Kreativnim
radionicama, učenje
po modelu.

Veljača

Individualno
praćenje djece.
Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Fotografije, video
zapisi.
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Maškare i pokladni
dani

Dan grada Požege
Grgurevo (12.3.)

Dan očeva
19.3.

Proljeće
Svjetski dan šuma
(21.3.)
Svjetski dan zaštite
voda (22.3.)

emocija, želja, potreba
i
prepoznavanje
emocija, želja i
potreba drugih.
Stvarati kod djece
osjećaj sigurnosti i
pripadnosti
skupini.
Upoznavanje
pokladnih običaja
našeg kraja.
Djetetu pružiti priliku
da iznese svoje
strahove i agresivne
porive te mu pomoći
ovladati strahovima.
Izjasniti izvorne
osjećaje radosti, tuge,
ljutnje i straha.
Spontano izražavati
emocije.
Poticati likovno i
scensko izražavanje te
originalnost
njihovog doživljaja.
Upoznavanje grada u
kojem živimo.
Omogućiti djeci da
steknu određena
znanja i predodžbe o
svom
Gradu. Upoznati
zanimanje
gradonačelnik.
Usmjeravanje
aktivnosti na očeve i
njihovu ulogu u
obitelji i životu
djeteta. Istaknuti
ulogu oca kao člana
obitelji te stvaranje
povezanosti između
oca i djeteta.
Zapažati vremenske
promjene
karakteristične za
okolinu koja nas
okružuje tijekom
godišnjeg doba
proljeće. Rad ljudi i
odijevanje u proljeće.
Proširivati spoznaje o
biljkama i životinjama
u proljeće.
Osvijestiti važnost
vode za sva živa bića.
Razvijati navike i

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
kuharica,
ravnateljica,
uža i šira
društvena
zajednica.

U sklopu redovnog
programa,
svakodnevnih
planiranih i spontanih
aktivnosti.
Održavanjem
pokladne povorke i
predstavljanjem
maski.

Veljača
Ožujak

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Fotografije, audio i
video zapisi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji, uža i
šira
društvena
zajednica.

Obilazak grada, šetnja
gradskim ulicama.
Fotografije gradskih
znamenitosti.

Ožujak

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Fotografije, plakati,
audio i video
zapisi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji.

U sklopu redovnog
programa vrtića,
planiranih i spontanih
aktivnosti.

Ožujak

Fotografije, video
zapisi, likovni
radovi.
Bilješke pedagoške
dokumentacije.

Odgojitelji,
djeca,
ravnateljica,
roditelji, uža i
šira
društvena
zajednica.

Promatranje i
istraživanje u izvornoj
stvarnosti, u
prostorijama vrtića te
u prirodi – u parku i
šetnji.
Promatranjem
promjena u prirodi,
fotografije, video i
audio zapisi.

Ožujak
Travanj
Svibanj

Praćenje provedbe
zadaća razvojnog
plana i programa.
Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Razvojne mape
djece, likovni
radovi. Fotografije,
video zapisi.
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Moji zubi
Svjetski dan oralnog
zdravlja (22.3.)

Uskrs i uskršnji
blagdani
(17.4.)

Dan planeta Zemlje
(22.4.)

ponašanja bitna za
zaštitu, očuvanje i
štednju vode te
čuvanje šuma.
Kod djece poticati
razvoj pozitivnih
higijenskih navika i
kroz igru širiti
spoznaje o njihovoj
važnosti za rast i
razvoj.
Upoznati djecu s
pravilnim načinom
održavanja higijene
zubi te proširiti
postojeća znanja.
Upoznati djecu sa
tradicijskim običajima
te očuvanje kulturne
baštine vezane za
uskrsne običaje našeg
kraja.
Razvijati kod djece
osjećaj empatije i
poticati djecu na
dobra djela.
Zadovoljiti djetetovu
potrebu za ljubavlju,
jačati osjećaj
povjerenja i
bezuvjetne ljubavi.
Doživjeti Uskrs kao
blagdan života,
poticati djecu na
ljubav, radost,
dobrotu, strpljivost i
spremnost da
pomogne prijateljima
u skupini, drugoj djeci,
svojoj obitelji,
odgojiteljima,
prijateljima.
Ukazati na važnost
zaštite i očuvanja
zdravog okoliša.
Upoznati djecu s
najvažnijim
činjenicama o planeti
na
kojoj živimo. Poučiti
djecu kako očuvati
Zemlju za buduće
generacije. Pojasniti
djeci osnovne
pojmove vezane za
ekologiju (ekologija,
recikliranje, otpad…)
te ukazati na važnost

Odgojitelji,
djeca,
roditelji, šira
društvena
zajednica.

U svim prostorima
vrtića i izvan njega
(posjet stomatologa).

Ožujak

Dnevna, tjedna i
mjesečna
planiranja i
zapažanja.
Fotografije, plakati,
anegdotske
bilješke. Dječji
likovni radovi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji,
stručni
suradnici,
obitelj, uža i
šira
društvena
zajednica

Brojne individualne i
skupne kreativne
aktivnosti u vrtiću.
Tijekom
svakodnevnih
planiranih i spontanih
aktivnosti.

Travanj

Individualno i
skupno praćenje
djece u
aktivnostima.
Dokumentiranje
planiranih i
provedenih
aktivnosti. Foto i
video zapisi. Dječji
likovni radovi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji, šira i
uža
društvena
zajednica.

Istraživačke
aktivnosti, radnopraktične aktivnosti u
prostorijama vrtića te
promatranjem okoliša
i pravilnom
primjenom spremnika
za otpad.

Travanj

Praćenje provedbe
zadaća, likovni
radovi djece,
fotografije, audio i
video zapisi.
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Vesela livada

Majčin dan
Dan obitelji

U zdravom tijelu
zdrav duh (svjetski
dan sporta 30.5.)

Dolazi nam ljeto

recikliranja.
Širiti spoznaju o
biljnom i životinjskom
svijetu od konkretnog
ka apstraktnom.
Približiti djeci pojam
livade, životinja i
kukaca na livadi te
njihovu međusobnu
povezanost i suživot.
Potaknuti djecu na
promatranje i
istraživanje sastava
livade.
Pojasniti pojam majke,
spoznati važnost i
ulogu majke u
svakodnevnom životu
djeteta. Njegovati
ljubav prema majci.
Osvijestiti važnost
obitelji i međusobne
brige jednih za
druge.
Stvarati kod djece
navike vježbanja i
težiti učenju novih
tjelesnih vještina.
Ukazati na važnost
tjelesne aktivnosti,
potaknuti na
uključivanje u sportske
aktivnosti.
Zadovoljiti djetetovu
potrebu za kretanjem,
razvijati
koordinaciju i
preciznost u baratanju
predmetima te
razvijati koordinaciju
pokreta.
Upoznavanje raznih
sportova.
Potaknuti djecu da
aktivno planiraju i
kreiraju igre na
otvorenom.
Upoznati djecu s
pojmom i
karakteristikama
godišnjeg doba ljeto
(promjene u prirodi,
vrijeme, biljke,
odijevanje…).
Razvijati kod djece
potrebu za aktivnom
zaštitom od
Sunca, upoznati djecu

Odgojitelji,
djeca.

Učenje u izvornoj
stvarnosti, boravak na
obližnjoj livadi i
proučavanje svega što
vide (tlo, trava, biljke,
cvijeće, kukci, male
životinje).

Travanj
Svibanj

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije,
vrednovanje
provedenih
aktivnosti,
razvojne mape
djece, dječji
dnevnik,
fotografije, video
zapisi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji.

U sklopu redovnog
programa vrtića,
planiranih i spontanih
aktivnosti.

Svibanj

Fotografije, video
zapisi, likovni
radovi.
Bilješke pedagoške
dokumentacije.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji.

Realizacija projekta
kroz brojne tjelesne
aktivnosti djece,
aktivnosti na
otvorenom prostoru
(natjecateljske,
tradicijske, kreativne
igre) i u zatvorenom
prostoru (društvene,
elementarne,
tradicijske igre).

Svibanj

Dnevna, tjedna i
mjesečna
evaluacija.
Dokumentiranje
provedenih
aktivnosti.
Individualno
praćenje djece.
Fotografije, video
zapisi.

Odgojitelji,
djeca,
roditelji.

U sklopu redovnog
programa vrtića,
planiranih i spontanih
aktivnosti.
Promatranjem
promjena u prirodi i
na ljudima oko nas.

Lipanj

Fotografije, video
zapisi, likovni
radovi.
Bilješke pedagoške
dokumentacije.
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s dobrim i lošim
stranama izloženosti
Suncu.

Odgojna skupina „Zečići“:
Naziv projektne
aktivnosti
Ponovno
zajedno

Stiže jesen

Dječji tjedan:
„Ljubav djeci
prije svega“

Dani kruha i
zahvalnosti za
plodove zemlje

Učimo nešto
novo (

Cilj projekta

Nositelji projekta

Način realizacije

Vremenik

Način vrednovanja

Izgraditi partnerski
odnos s roditeljima
te odnos
povjerenja
(odgojitelj-dijete).
Razvijati i njegovati
poštovanje prema
drugima, pravilno
ophođenje i
prihvaćanje sredine
u kojoj odrastamo.
Poticati djecu na
perceptivno
upoznavanje prirode
iz neposredne
okoline : opipom ,
sluhom, vidom,
njuhom. Brinuti se
za biljke i životinje u
neposrednoj blizini.

Odgojitelji, djeca,
roditelji, stručni
suradnici,
ravnateljica.

Teme za razgovor:
pravila i propisi.
Gdje sam proveo
ljeto. Moji prijatelji
me uvijek čekaju
(likovna aktivnost) .
Poticati djecu na igru
(soba, dvorište,park…)

Rujan

Putem fotografije,
dječjih likovnih
radova i mjesečno i
dnevno zapažanje u
knjizi pedagoške
dokumentacije.

Odgojitelji, djeca,
roditelji, kuharica,
stručni suradnici

Rujan

Kroz fotografije,
plakate.
Dnevna, tjedna i
mjesečna evaluacija.
Dječji likovni radovi.

Stvarati pozitivnu
emocionalnu klimu ,
te pozitivnu
interakciju i
komunikaciju .
Cjelokupnim
ponašanjem
zadovoljiti djetetovu
potrebu za igrom,
kretanjem,
izražavanjem kroz
pokret
Poticati interes i
istraživačku
radoznalost za svijet
oko sebe. Upoznati
djecu sa
zanimanjem pekar,
mlinar i sl.

Odgojitelji, djeca,
stručni suradnici,
roditelji, uža i šira
društvena zajednica

Doživljavanje poetskih
i praznih tekstova,
pjevanje, kretanje uz
glazbu, radno
praktične aktivnosti (
čistimo lišće)
ekspresije bojom –
crtanje , kolaž papir.
Radno praktične
aktivnosti ( izrada
figurica od plodina)
Eksperiment : zašto
lišće ima žilice
Slikovnica Elmer (
dijaloško čitanje) –
istaknuti ljepotu
različitim likovnim
aktivnostima : Elmer (
krpice i vuna).
Pjevamo :Lijepo ime
Ivo
Igra: vještina slušanja

Listopad

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije.
Fotografije, audio i
video zapisi, plakati.

Listopad

Izložba gotovih
proizvoda i plodova
zemlje u
prostorijama vrtića.
Fotografije i video
zapisi.

Poticati interes i
istraživačku

Odgojitelj - dijete

Ubirati plodove
Zagonetke . Crtanje :
klip kukuruza.
Slikovnica : pjetlić
zlatni . Recitacija :
pekar . Stvaralačke,
simboličke, životno
praktične aktivnosti :
mijesimo kruh, peciva,
pletenice, i radionica
zdrave hrane .
Vidna percepcija,
slušna percepcija,

Listopad

Pandina mozgalica –
radni listovi

Odgojitelji, djeca,
roditelji, kuharica,
ravnateljica,
uža i šira društvena
zajednica
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upoznavanje sa
radnim listama)

Odlazak lista,
Svi Sveti

Dan sjećanja na
Vukovar

Ptice , životinje i
ljudi u jesen

Vježbe i igre za
razvijanje
verbalne i
neverbalne

radoznalost za svijet
oko sebe. Zanimanje
za čitanje i pisanje
slova, imena i brojki.
Razvijati opažajno
praktično
spoznavanje ( lijevo,
desno). Razvijati
preciznost finijih
pokreta ruku i
okulomotorike .
Stavljati dijete u
različite situacije da
govore , bogatiti
dječji rječnik
primjerenim
književnim djelima,
slikovnicama te
praznim i poetskim
tekstovima.
Omogućiti djeci da
kroz likovne igre i
aktivnosti spozna
svoje emocije u
skladu s blagdanima
upoznati
tradicionalnu
glazbenu baštinu.
Potaknuti
istraživačku
radoznalost za
povijest Hrvatske i
žrtve domovinskom
rata. Sjećanje na
herojsku obranu
Vukovara, ponos i
zahvalu prema
braniteljima.
Poticati djecu na
perceptivno
upoznavanje prirode
i predmeta iz
neposredne okoline.
Nastojati da djeca
uočavaju i
spoznavaju kako i
zašto čovjek
iskorištava prirodu,
kako je mijenja ,
njeguje i čuva.
Doživljavanje
promjena u prirodi ,
te vremenske
promjene.
Stavljati dijete u
različite situacije da
govore te da
praktički

govor . vježbe
brojanja i
prebrojavanja , vježbe
razmišljanja i
spoznajni razvoj.

Pandina početnicagrafomotorika i
geometrija
Pandina učilica –
emocije, ekologija i
prometni znakovi

Odgojitelji, djeca,
stručni suradnici.

U prostoru vrtića, kroz
planirane i spontane
aktivnosti.

Roditelji, stručni
suradnici, odgojitelji

Likovne aktivnosti :
pokloni za prijatelje u
Vukovaru. Glazbene
aktivnosti : moja
domovina …

Djelatnici u parku,
roditelji, odgojitelji.

Radno praktična
aktivnost : pravljenje
zvečki od kestenja i
žira, sviranje na
zvečkama i
izgovaranje brojalica o
jeseni. Poetski i prozni
tekstovi, igrokazi,
kretanje u prirodi.

Studeni

Likovni radovi,
fotografije parkova,
te video uradci.

Odgojitelj dijete

Govorne igre u
životno praktičnim i
igrovnim situacijama.
Neverbalno

Studeni
Prosinac

Bilješke u pedagoškoj
dokumentaciji.
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Listopad

Studeni

Bilješke u knjizi
pedagoške
dokumentacije,
dokumentiranje
provedenih
aktivnosti.

Fotografije , albumi,
dokumentiranje
provedenih
aktivnosti i bilješke u
pedagoškoj
dokumentaciji.

komunikacije

Advent , sveti
Nikola, sveta
Lucija

upotrebljava govor
u interakciji s
drugima. Verbalno
izražavati osjećaje i
unutarnja stanja.
Učiti se
komunikacijskoj
toleranciji. Poticati
govor pred većim
brojem ljudi.
Upoznati djecu sa
tradicijskim
običajima u vrijeme
Adventa i Došašća.
Razvijati kod djece
osjećaj empatije i
poticati djecu na
dobra djela.

izražavanje različitih
radnji . Igre : „ učini
to“ , „ pokaži to „ , „
budi kao „, igre kviza.
Pričanje uz slikovnicu.
Dramske igre i
dramsko stvaralaštvo.

Odgojitelji i stručna
služba

Prvi dan zime ,
blagdani (
badnjak, Božić,
Nova Godina ,
Sveta Tri kralja)

Pratiti i uočavati
promjene u
vremenskim
prilikama. Razvijanje
osjećaja pripadosti,
zajedništva ljubavi u
obiteljskoj i vrtićkoj
sredini. Iskustveno
učiti o izmjeni
godišnjih doba.

Djeca, odgojitelj ,
roditelj

Medo voli toplo,
snjegović hladno

Širiti spoznaju o
biljnom i
životinjskom svijetu
zimi od konkretnog
ka apstraktnom.

Odgojitelji, stručna
služba, roditelji, uža
i šira društvena
zajednica

Eksperimenti s
vodom i
snijegom

Poticati interes i
istraživačku
radoznalost za svijet
zimi. Obogaćivati
dijete novim
sadržajima , te
poticati njegovo
aktivno spoznavanje
i doživljavanje.
Poticati na usvajanje
, razvijanje i
njegovanje
socijalnih vještina (
empatija,

Odgojitelji, roditelji,
šira društvena
zajednica

Valentinovo –
Ljubav je snaga

Odgojitelj , roditelj,
dijete
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Teme za razgovor ,
razveselite druge,
budite na pomoć
bližnjemu. Priča : „
pripovijetka o Nikoli“ .
Pjesme: „ Evo ide Niko
sveti“ , „ Sveti Niko
svijetom šeta“
Papir/ plastika : sv.
Nikola i sv. Lucija
Doček sv. Nikole uz
prigodni program
Životno praktične :
sadnja pšenice
CD s Božićnim
pjesmama i pjevanje
tradicionalnih
pjesama. Likovna :
oslikavanje zime .
Igrokaz : Božićni
ukrasi, likovni izraz (
grafika) : zvijezda
repatica . Postavljanje
jaslica. Recitacija : „
Novogodišnji vlak „ i
čestitanje Nove
godine.
Aktivnosti na kojima
će se najvećim
dijelom bazirati :
istraživačke ,
eksperimentalne,
radno praktične ,
tjelesno zdravstvene.
Sliko priča : „ Ježić,
iglić i snjegović „ .
Likovne aktivnosti :
slikanje, modeliranje (
ledom, snijegom )
kolaž

Prosinac

Provodeći projektne
aktivnosti (
sakupljanje,
istraživanje,
identificiranje,
klasificiranje,
bilježenje i
procjenjivanje
vrednovanja
postignuća.

Prosinac
Siječanj

Foto zapisi,
dokumentiranje(
dnevni , tjedni,
mjesečni) Evaulacija
na nivou vrtića

Siječanj

Dječji dnevnik biljnog
i životinjskog svijeta
kroz fotografije,
plakate i audio i
video zapise.

Veljača

Foto i video zapisi.
Individualno
praćenje djece.

Pjesma : „ Valentin „ ,
„ Ljubav je snaga „ .
Crteži jedni drugima
kao poklon. Pokretna
igra : ples srca i

Veljača

Dokumentiranje,
dnevni, tjedni i
mjesečni zapisi .
Evaluacija na nivou
vrtića .

Moj grad Požega

Vjesnici proljeća,
maškare

Stiglo je proljeće
Svjetski dan
voda

privrženost,
prijateljstvo ) .
Poticati na
iskazivanje emocija ,
želja i potreba, te
prepoznavanje istih
kod drugih . Stvarati
osjećaj pripadnosti
skupini.
Njegovati ljubav
prema gradu. Što
bolje upoznavanje
grada u kojem
živimo, te omogućiti
djeci da steknu
određena znanja i
predodžbe o Požegi.
Također cilj je
odgovoriti djeci na
mnogobrojna
pitanja kao što su:
Kako je nastao
grad?
Gdje se što nalazi?
Tko mu je dao ime?
Kakav je bio prije?
Što je u gradu
najljepše?
Širiti spoznaju o
biljnom i
životinjskom svijetu
u proljeće, te
proljetni običaji,
izraditi pozitivan
stav prema prirodi.
Upoznavanje
pokladnih običaja
našeg kraja .
očitovati izvorne
osjećaje radosti ,
tuge , ljutnje i
straha. Poticati
likovno i scensko
izražavanje .
Zapažati vremenske
promjene
karakteristične za
okolinu koja nas
okružuje . Proširivati
spoznaju o biljkama
i životinjama .
osvijestiti važnost
vode za sva živa
bića. Razvijati
navike i ponašanja
bitna za zaštitu,
očuvanje i štednju
vode .

pokretna stolica.
Dramatizacija priče ,
glazba ( valcer cvijeća)
. Priča : „ Ljubav sve
pobjeđuje „

Suradnja s
roditeljima,
povijesničarima ,
stanovnicima i
djelatnicima grada.

Obilježavanje dana
grada Požege, šetnja
gradom, pjevanje
pjesama, pravimo
razglednice,
konstruiramo grad od
gradbenog materijala.
Crtanje olovka i tuš,
rezanje i lijepljenje :
maketa grada.

Ožujak

Putem starih
fotografija,
kalendara,
razglednica. Bilješke
u knjizi
dokumentacije.

Odgojitelji , stručna
služba , djeca starije
skupine

Promatranje
promjena u prirodi,
proljetnice, te
imenovanje i izrada
proljetnica ( kolaž)
.Izrada maski i
pokrivala za glavu ,
preodijevati se i
uživljavati u lik . Priča :
„ Zemlja u kojoj je sve
moguće“ ,
tradicionalna igra s
pjevanjem .

Ožujak

Dnevnim , tjednim i
tromjesečnim
zapažanjem, foto i
video zapisi.
Individualno
praćenje djece.

Odgojitelji, roditelji,
djeca, uža i šira
društvena
zajednica.

Šetnje, promatranje ,
mirisi . Likovni izrazi (
razne likovne tehnike
) „ Tko živi u vodi „ ,
slušanje glazbe , cd ,
B. Smetana : „ Vltava
„. Brojalice, crtanje
kako upotrebljavamo
vodu.

Ožujak

Razvojne mape djece
, dječji dnevnik
biljnog i životinjskog
svijeta kroz
fotografije , plakate ,
audio i video zapise.
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Dan očeva

U zdravom tijelu
zdrav duh
Svjetski dan
zdravlja

Veselimo se
Uskrsu

Planet zemlja
Dan planeta
zemlje
Dan zaštite
okoliša

Usmjeravanje
aktivnosti na očeve i
njihovu ulogu u
obitelji i životu
djeteta.
Osvještavanje
važnosti zdrave
prehrane , kretanja,
izbjegavanje
opasnih situacija
nizom aktivnosti, te
ciljanim poticajnim
pitanjima poticati
djecu na pravilno
življenje i očuvanje
zdravlja.

Odgojitelj, roditelj,
djeca

Slikovnice, i priče : „
Moj tata je velik „

Ožujak

Djeca, odgojitelji,
roditelji

Travanj

Dnevna, tjedna i
mjesečna evaluacija.
Dokumentiranje
planiranih i
provedenih
aktivnosti. Foto i
video zapisi .
Individualno
praćenje djece.

Očuvanje kulturne
baštine vezane za
uskrsne običaje
našeg kraja .
Zadovoljiti djetetovu
potrebu za ljubavlju,
jačati osjećaj
povjerenja i
bezuvjetne ljubavi .
Poticati djecu na
ljubav, radost,
dobrotu , strpljivost
i spremnost da
pomogne
prijateljima u
skupini , drugoj
djeci, svojoj obitelji ,
odgojiteljima .
Doživjeti Uskrs kao
blagdan života
simbolima koji prate
korizmeno vrijeme.
Pripreme za veliki
tjedan.
Ukazati na važnost
zaštite i očuvanja
zdravog okoliša.
Poticati djecu na
očuvanje
neposrednog
okoliša koji nas
okružuje . Upoznati
djecu s najbitnijim
činjenicama o
Planeti na kojoj
živimo. Poučiti djecu
kako da očuvaju

Roditelj, stručna
služba, odgojitelj,
dijete.

Kroz brojne tjelesne
aktivnosti djece ,
osobito aktivnosti na
otvorenom prostoru(
sportsko kreativne
igre, tradicijske,
natjecateljske…) , ali i
u zatvorenom (
elementarne igre ,
tradicijske i zabavno
društvene ) . Ipak je
naglasak na što
češćem boravku djece
na zraku ( osobito
zbog epidemioloških
prilika )
Izrada lutaka na štapu
. Igrokaz dječje
improvizacije .
Slikovnice : „ Dijete i
Uskrs“ , „ Ljubav“ ,
„Izgubljena ovca“.
Oslikavanje pisanica i
čestitki.

Travanj

Fotografije, plakati ,
dnevna, tjedna
evaluacija .

Slikovnica : „ Pahuljica
„ H. Hitrec –
rješavanje problema.
Igrokaz : „ Zemlja i
Voda „ , izrada eko
plakata, prikupljanje
starih baterija,
plastične ambalaže i
ostaloga, te
recikliranje.

Travanj
Svibanj

Provodeći projektne
aktivnosti (
sakupljanje,
istraživanje,
identificiranje,
klasificiranje,
bilježenje i
procjenjivanje
vrednovanja
postignuća,
dokumentiranje.

Djeca, odgojitelji,
roditelji
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Moja mama,
moja obitelj

Svjetski dan
športa

Ljeto je blizu
Dan oceana

zemlju za buduće
generacije. Pojasniti
osnovne pojmove
vezane za ekologiju.
Njegovati ljubav
prema majci.
Spoznati važnost i
ulogu majke u
svakodnevnom
životu. Osvijestiti
važnost obitelji i
međusobne brige
jedni za druge.
Ukazati na važnost
tjelesne aktivnosti.
Zadovoljiti djetetovu
potrebu za
kretanjem, razvijati
koordinaciju i
preciznost u
baratanju
predmetima, te
koordinaciju
pokreta.
Upoznavanje raznih
sportova.
Razvijati kod djece
potrebu za
aktivnom zaštitom
od sunca. Upoznati
djecu s dobrim i
lošim stranama
sunca .

Odgojitelji, djeca,
roditelji

Razgovor uz
fotografije : „ Moja
mama „ , „ Moja
obitelj „ . Kolaž,
crtanje . Radionica za
majčin dan i kratki
program pjesama i
recitacija .

Svibanj

Kroz fotografije i
plakate ,
dokumentiranje
planiranih i
provedenih
aktivnosti.

Odgojitelj, djeca,
stručna služba

Igre za razvijanje
velikih mišićnih
skupina, igre za
razvijanje prirodnih
oblika kretanja, igre
gipkosti i snage.

Svibanj

Individualno
praćenje djece
dnevnim i tjednim
zapažanjem. Foto i
video zapisi.

Odgojitelj, dijete,
roditelj

Igre vodom ( soba,
park ) . likovni izrazi
na temu ljeto.
Pokretne igre, pjesme
, slikovnice.

Lipanj

Provodeći projektne
aktivnosti (
sakupljanje,
istraživanje,
identificiranje,
bilježenje i
procjenjivanje
vrednovanja
postignuća.
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Na temelju čl. 39. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97,107/7 i
94/13) i čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića Radost, Odgojiteljsko vijeće je na sjednici 18. Rujna, 2015. god.
Utvrdilo Kurikulum Dječjeg vrtića Radost za pedagošku godinu 2015./2016.

Ravnateljica:
Marija Kakuk

Na temelju čl. 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića
Radost, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost je na sjednici održanoj 26. Rujna, 2014.godine, na
prijedlog ravnateljice, donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića Radost za pedagošku godinu 2015./2016.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Ana Čulo

Požega, rujan 2021.godine
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