
 

 

Projekt Say hello to the world!  

Radni plan DV Panda, Varaždin 

Prst / 
vremensko 
razdoblje 

Prostor Ciljevi Aktivnosti 

Palac 
 
Studeni 2019.  
 
 

U svrhu ostvarivanja 
navedenih ciljeva, za 
vrijeme ovog mjeseca u 
prostoru će se uz već 
postojeće centre razviti 
centar pod nazivom 
„Prostor za mene“. U 
tom centru će se nalaziti 
ogledalo, plakat na 
kojem djeca mogu 
izraziti svoje osjećaje 
pisanjem svojeg imena 
pod lica različitih 
emocija, te prostor za 
osamu. 

Potaknuti djecu na 
upoznavanje sebe. 
 
Potaknuti djecu na 
razumijevanje različitih želja i 
potreba koje imaju.  
 
Produbiti stupanj 
razumijevanja djece o 
različitostima i sličnostima 
između sebe.  
 
Unaprijediti vještine djece da 
prepoznaju i adekvatno 
odgovaraju na različita 
raspoloženja svojih vršnjaka.  
 
 
 

Ovo sam ja! – Uz pomoć ogledala djeca tragaju za sličnostima i razlikama 
između sebe. Po završetku aktivnosti djeca crtaju svoj portret kroz ono što su 
vidjeli i što smatraju posebno važnim naglasiti o sebi na crtežu (što mene čini 
baš takvim kakav jesam) 
 
Moje želje i potrebe – Djeca raspravljaju o tome da svi imaju slične potrebe 
(ono što im treba za život), ali isto tako slične i različite želje. Po završetku 
izrada plakata gdje svako dijete dodaje sličicu onog što treba i onog što želi. 
Od djece se uzimaju izjave bez čega ne mogu živjeti.  
 
Ja u mjerama – Djeca koriste različita pomagala da bi izmjerili svoju visinu i 
vagu. Razgovor o fizičkim različitostima i sličnostima. Razgovor o različitostima 
između spolova.  
 
Moj dan – Svako dijete putem medija koji odabere (crtež, plastelin, 
građevinski centar) izrađuje najbolji dio svog dana. Kasnije djeca objašnjavaju 
što rade kroz dan i s kojim se raspoloženjima susreću. Odgojiteljica fotografira 
različite uratke te fotografije izloži u prostoriji kako bi ih djeca imala priliku 
kasnije gledati i diskutirati.  
 

Kažiprst 
 
Prosinac 2019. 

U svrhu ostvarivanja 
navedenih ciljeva, za 
vrijeme ovog mjeseca u 
prostoru će se uz već 
postojeće centre razviti 
centar pod nazivom 
„Obiteljski centar“. 

Upoznavanje djeteta s 
različitim tipovima obitelji.  
 
Upoznavanje djeteta s 
nazivima za članove obitelji 
na različitim jezicima.  
 

Ja u mojoj obitelji – Uzimanje dječjih izjava na temu Koja je moja uloga u 
obitelji?. Odgojiteljice potiču djecu da se likovno izraze oko toga što je njihova 
uloga u njihovoj obitelji. Na temelju radova nastaje slikovnica skupine: Ja u 
mojoj obitelji!  
 
Naše ruke – Djeca dobivaju zadatak da zajedno s roditeljima rad sa otiscima 
dlanova svih članova obitelji. Radovi se izlažu u prostoru. Istovremeno, 



 

 

Odgojiteljice će ga 
opremiti materijalima 
koji omogućuju da se 
djeca maskiraju u  
„mamu“, „tatu“, „baku“, 
„djeda“ i sl. Također u 
tom će se prostoru 
izložiti plakati što je 
karakteristično za kojeg 
člana obitelji.  

Produbljivanje djetetovog 
razumijevanja o različitim 
ulogama koje imamo u 
obitelji.  
 
Razvijanje djetetovog stava o 
tome da svi imaju pravo na 
obitelj.  

odgojiteljice pripremaju plakat s imenima za osnovne članove obitelji na 
hrvatskom, engleskom i litavskom jeziku. Djecu se poziva da kažu na kojim bi 
još jezicima htjeli znati naziv za članove obitelji. Na računalu u prostoru odlazi 
se na Internet i uz pomoć postojećih online prevoditelja sluša se izgovor 
članova obitelji na raznim jezicima.  
 
Čemu služi mama, čemu služi tata? – Djeca se pozivaju da donesu u vrtić što 
više časopisa za djecu, ali može i drugih sličnih materijala (važno je da imaju 
različite slike primjerene dječjoj dobi). Djeca se podjele u nekoliko skupina 
(ovisno o broju taj dan) i uz pomoć odgojiteljica izrezuju različite sličice koje 
lijepe na plakat uz sliku mame, tate, brata, sestre, bake i djeda. Po završetku 
se u prostoru stavljaju plakati s različitim ulogama članova obitelji.  
 
Pravo na obitelj – Odgojiteljica donosi slike različitih obitelji. Razgovor s 
djecom o tome kakve razlike vide među njima. Donosi i sliku s djetetom bez 
roditelja. Djeca daju izjave što bi podijelili s nekim tko nema svoju obitelj. 
Završetak aktivnosti je da svako dijete crta sve koje smatra članovima svoje 
obitelji.  
 

Srednji prst  
 
Siječanj 2020. 
 
 
 
  

U svrhu ostvarivanja 
navedenih ciljeva, za 
vrijeme ovog mjeseca u 
prostoru će se uz već 
postojeće centre razviti 
centar pod nazivom 
„Kutić prijateljstva“. U 
kutiću će se pripremiti 
različite slikovnice o 
prijateljstvu, napravit će 
se mjesto za druženje, u 
njemu će biti Kutić 
poruka i tamo će se 
grupirati materijali 
nastali u aktivnostima.  

Doprinos dječjem 
razumijevanju načina rada 
vrtića. 
 
Upoznavanje s raznim 
osobama s kojima se susreću 
u vrtiću.  
 
Stvaranje poticajnog 
okruženja u grupi.  
 
Razvijanje dječje 
kompetencije za planiranje i 
organiziranje vremena 
provedenog u vrtiću.  

Igramo se žabica – Odgojiteljice pripreme aktivnost na način da osiguraju 
fizički prostor (kolutove, deke ili nešto slično što predstavlja lopoče). Lopoči su 
različite veličine i na njih može stati različiti broj djece. Međusobno su 
dovoljno udaljeni. Žabice plivaju kad svira glazba, a kad se glazba ugasi moraju 
se smjestiti na neki lopoč. Postoje pravila:  a) da paze da jedne druge ne 
povrijede, ne gurnu, ne nagaze dok trče iz kruga u krug, b) da drže ruke na 
leđima, c) da se ponašaju prijateljski prema svima koji skoče na njihov list. Ako 
netko prekrši pravila ili ostane u vodi, ispada iz igre i prati dalje igru. Igra se 
može ponoviti nekoliko puta. Odgojiteljice slikaju različite lopoče i djecu u 
prijateljskom razgovoru na njima. Slike se kasnije printaju i stavljaju u prostor 
kako bi se djecu podsjetilo na aktivnost.  
 
Znam nekog iz vrtića! – Djeca crtaju osobu koju znaju i susreću u vrtiću a nije 
u njihovoj grupi. Kasnije svako dijete pokazuje svoj rad, a ukoliko je moguće 
odgojiteljice osiguraju da ta osoba i dođe u grupu. Svi koji žele mogu ju pitati 



 

 

Razvijanje pozitivnih odnosa 
između djece u grupi.  
 
Osnaživanje djetetovog 
osjećaja pripadnosti grupi i 
vrtiću.  

nešto o tome što ona radi u vrtiću (neovisno da li je to dijete ili netko od 
osoblja).  
 
Kutić poruka – Izrada plakata u kojem svako dijete u skupini ima svoj pretinac, 
kutiju ili kutijicu sa svojim znakom, u koji druga djeca mogu stavljati male 
poruke, crteže koje su namijenili prijatelju, neki mali znak pažnje (kamenčić, 
slatkiš, ukosnicu, neku drugu dječju dragocjenost). U tu kutiju djeca mogu 
ostavljati i druge poruke u vezi s njihovim odnosom prema vlasniku kutije - 
ovdje se prednost daje vrijednosti izražavanja osjećaja prema drugom djetetu, 
pa makar to bio i crtež o tome što jedno dijete kod drugoga ljuti. U ovom 
slučaju ostvaruje se potreba za bliskošću, a odgojitelju se nudi vrijedna 
mogućnost rada na djetetovim osjećajima i mogućnost pomaganja djeci na 
razumijevanju njihovih međusobnih odnosa. Za video poziv svako dijete 
pokazuje najljepši crtež koji je dobio od svog prijatelja.  
 
Vremenska lenta – Odgojiteljice izrađuju lentu sa osnovnim stvarima koju su 
dio vrtićke rutine (doručak, ručak, užina). Također, pripremaju kartice s nizom 
drugih stvari koje se mogu raditi (igranje s kockicama, igranje s bebama, 
pjevanje, plesanje, šetnja…). Određuje se neki redoslijed kojim se djeci daje 
prilika da stave sličice na lentu i tako odabiru aktivnosti koje će se raditi taj 
dan u vrtiću.  
 

Prstenjak  
 
Veljača 2020.  

U svrhu ostvarivanja 
navedenih ciljeva, za 
vrijeme ovog mjeseca u 
prostoru će se uz već 
postojeće centre razviti 
centar pod nazivom 
„Moj grad“. U centru će 
se nalaziti razne 
tradicionalne stvari 
važne uz Varaždin 
(nošnja…), plakat koji će 
izraditi, slike djece kraj 

Doprinos dječjem 
upoznavanju znamenitosti i 
kulture svojeg grada.  
 
Doprinos dječjem 
upoznavanju znamenitosti i 
kulture partnerskog grada.  
 
Jačanje dječjeg osjećaja 
pripadnosti vlastitom gradu.  
 
 

Moj grad, tvoj grad – Odgojiteljice pripremaju djeci fotografije iz grada 
Varaždina i iz grada Kaunas (partnerski vrtić). Svako dijete dobiva jednu sliku i 
pokušava svrstati da li je to nešto u njegovom gradu ili nije. Slike se lijepe na 
plakat te nastaje plakat sa znamenitostima Varaždina i znamenitostima 
Kaunasa. Djeca odlaze u šetnju Varaždinom i slikaju se kraj znamenitosti koje 
su vidjeli na slici (svako dijete ima svoju sliku sa jednom od znamenitosti) – 
može se dogovoriti i s roditeljima da oni poslikaju dijete, a svako dijete dobi 
svoju znamenitost (kako bude lakše). Kasnije djeca dobivaju svoju fotografiju 
te nastoje nacrtati sebe kraj znamenitosti. Na video pozivu pokazuju svojim 
prijateljima fotografije sebe kraj znamenitosti i svoj rad kako su nacrtali tu 
fotografiju.  
 



 

 

 

 

različitih znamenitosti. U 
centar se mogu donijeti i 
različiti turistički vodiči 
za Varaždin.  

Razglednica – Djeca izrađuju zajednički rad koji će biti velika razglednica grada 
Varaždina koju će poslati u vrtić u Kaunas.  
 
Varaždinski klipić – Odgojiteljice izrađuju fotopriču kako se radi Varaždinski 
klipić. Djeca dobivaju tijesto i izrađuju svoje klipiće.  
 
Volim svoj grad – Nakon svih aktivnosti snimaju se dječje izjave o tome što je 
sve posebno u njihovom gradu. Djeca odgovaraju na pitanja zašto vole svoj 
grad, što im je najljepše u njihovom gradu i nabrajaju sve koje vole koji žive u 
njihovom gradu. Video se spoji i djeca ga mogu gledati.  
 

Mali prst 
 
Ožujak 2020.  

U svrhu ostvarivanja 
navedenih ciljeva, za 
vrijeme ovog mjeseca u 
prostoru će se uz već 
postojeće centre razviti 
centar pod nazivom „Od 
mene od svih nas“. 
Centar je zapravo 
izložba svih radova i 
plakata nastalih u okviru 
ovog projekta gdje se 
prati razvoj djece od 
njega samog, preko 
obitelji, vrtića, grada do 
države. Druge grupe i 
roditelji mogu doći 
posjetiti izložbu.  

Upoznavanje djece s 
hrvatskim i litvanskim 
temeljnim obilježjima.  
 
Upoznavanje djece sa 
znamenitostima Hrvatske.  
 
Upoznavanje djece s 
bogatstvom hrvatskog jezika i 
raznolikostima u Hrvatskoj. 
 
Osnaživanje dječjeg osjećaja 
pripadnosti svojoj 
nacionalnoj zajednici.   

Grb i zastava – Odgojiteljica priprema grb i zastavu Hrvatske i Litve. Djeca 
crtaju zastavu i grb obje države. Crteži se izlažu u prostoru. Za vrijeme 
aktivnosti djeci se pušta hrvatska himna i litvanska himna nekoliko puta.  
 
Znamenitosti Hrvatske – Uzimaju se dječje izjave što sve znaju da se nalazi u 
Hrvatskoj. Nakon toga odgojiteljica donosi kalendare, knjige, i razne druge 
stvari gdje su vidljivi dijelovi Hrvatske (trebaju biti podjednako zastupljeni svi 
dijelovi). Svako dijete odabire po jednu najljepšu sliku. Djeca crtaju svoju 
znamenitost na papiru A5 veličine. Svi radovi se lijepe zajedno i nastaje 
„Hrvatska“. Plakat se koristi za video poziv.  
 
Narječja Hrvatske -  Odgojiteljica priprema plakat sa 10 slika (odabire sama, 
recimo: baka, deda, jabuka…). Djeca imenuju što se nalazi na slikama. 
Razgovor o tome da li znaju da netko zove drugačije svoju baku ili dedu ili bilo 
što sa slike. Nastaje plakat s 10 stvari koje su napisane na sva tri Hrvatska 
narječja. Djeca uče pjevati stare pjesmice na svakom od narječja. Pjesmicu na 
kajkavskom narječju pjevaju svojim prijateljima za vrijeme video poziva.  
 
Karta Hrvatske – Odgojiteljica priprema obris Hrvatske. Djeca zajednički 
ispunjavaju kartu (bojanje, crteži nekih stvari za koje znaju da se tamo 
nalazi…). Na kraju označavaju gdje se nalazi Varaždin na toj karti i njihov vrtić.  


