
DANI OTVORENIH VRATA DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 

 

U organizaciji Dječjeg vrtića Osijek u svibnju održani će biti dani otvorenih vrata za sve 

roditelje kako bi se mogli uključiti u projekte koji se rade s djecom, upoznati odgojiteljice i 

stručne suradnike dječjeg vrtića te dobiti odgovore na nedoumice i pitanja u svezi boravka 

djece rane i predškolske dobi. 

Roditeljima su svoja vrata otvorili slijedeći podcentri: 

 

Ivančica, I. Tijardovića 4 Jabuka, Vij. I. Česmičkog 7a 

Jaglenac, Krstova 99a Radost, Zagrebačka 10 

Mak, Vij. Murse 8 Vedri Dani, L. Jägera 16 

Ribica, Sarvaš, Osječka 64 Jelenko, Bele Bartoka 55a 

Stribor, Vij. I. Meštrovića 7 Sunčica, Kolodvorska 61a 

Zvončić, Ul. Grada Vukovara 2a, Čepin Kockica, Vij. Lipa Bb 

Cvrčak, Strossmayerova 145 Pčelica, Gacka 1a 

Potočnica, Ul. I. Kršnjavoga 29 Tratinčica, Gacka 1b 

Sjenčica, Sjenjak 8 Nevičica, Opatijska 68a 

Latica Vij. A. Cesarca 15a Maslačak, Velaluška Bb 

Vladislavci, K. Tomislava 75 Krijesnica, Korčulanska 3 

Vuka, M. Cepelića 1 Kosjenka, Ul. K. P. Svačića 36a 

Bambi,Podravlje, P. E. Savojskog 4 Vrapčić, V. Mačeka 10, Tenja 

Bubamara, Ul. P. Pejačevića 21 Josipovac, M. Marulića 18a 

 

Namjera nam je svim roditeljima i budućim potencijalnim korisnicima ponuditi sve potrebne 

informacije o našim ustanovama ranog i predškolskog odgoja. Upoznati ćemo ih s 

programima i radom svakog pojedinog podcentra te omogućiti roditeljima da dožive 

prostore i aktivno sudjeluju u njihovom kreiranju, stvaranju i provedbi. 



Ravnateljica dječjeg vrtića i stručni tim ističu kako je ovo prilika za roditelje da sa svojom 

djecom razgledaju prostore vrtića koji ih zanima, upoznaju odgojitelje i stručne suradnike, 

saznaju koje programe nudi vrtić i sve što ih zanima. 

 

POZIVAMO VAS  

 

          NA DANE OTVORENIH VRATA 

 

       DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK I TO PREMA RASPOREDU: 

 

Podcentri: 

 

-  Vedri dani   

Program       

04.05. U 9:30      "Pod medinim kišobranom" (predstava dramske skupine) 

09.05. Od 10:15 Ocrtavanje pločnika kredama na trgu Jagode Truhelke  

10.05. Od 09:00 Likovno kreativna radionica u centralnom holu  

16.05. U 10:00   Šetnja do Drave i puštanje boca s porukama prijateljstva 

17.05. U 09:30  "Medić Sladojević " (predstava dramske skupine) 

18.05. U 17:30   Sportske igre djece i roditelja  

23.05. Sudjelovanje na malonogometnom turniru u vrtiću Latica 

25.05. U 10:00 Otvorenje izložbe "Iskrica u oku" (radovi djece polaznika likovne radionice) 

 

- Pčelica 

 Aktivnosti       

11.04.17. Sportska igraonica djece i odraslih     



 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom popodneva pc 
Pčelica 

  

         

03.05.17. Kako pčele prave med      

 
Roditelj djeteta iz skupine (g. Mokoš) - predstavljanje hobija, postupak 
nastajanja meda 

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom prijepodneva pc 
Pčelica 

    

         

08.05.17. "Mala matematika"      

 
Radionica za djecu i roditelje (vode roditelji djeteta iz 
skupine) 

  

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom popodneva pc 
Pčelica 

  

         

10.05.17. Pričam ti priču "Mala zubićeva vila"     

 Roditelj gost u skupini (gđa Franjić, djelatnica GISKO-a)   

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom prijepodneva pc 
Pčelica 

  

         

11.05.17. Kreativna likovna radionica za djecu i roditelje   

 Oslikavanje majica za završnu svečanost   

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom popodneva pc 
Pčelica 

  

         

Između Sportske igre djece i roditelja     

15.05.17. 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom popodneva pc 
Pčelica 

  

19.05.17. Biciklijada            

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom popodneva na parkiralištu tc  



Konzum 

* Aktivnosti će biti organizirane obzirom na vremenske prilike 

         

16.05.17. Likovna radionica - slikanje na staklu    

 Roditelj djeteta iz skupine (gđa Fusek)   

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom prijepodneva pc 
Pčelica 

  

         

17.05.17. Predstavljanje glazbenog instrumenta "Upoznajmo violončelo" 

 Zrinka Babić prof.           

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom prijepodneva pc 
Pčelica 

  

17.05.17. Zdrava hrana (priprema obroka od sirovog voća i povrća)  

26.05.17. Posjet roditelja kuhara         

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom prijepodneva pc 
Pčelica 

  

* Roditelj će doći obzirom na raspored svog rada    

         

 Likovne aktivnosti na dvorištu pc Pčelica    

22.06.17. 
Slikanje na prozirnoj najlonskoj foliji i crtanje kredom po 
pločniku 

  

26.06.17. 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom popodneva pc 
Pčelica 

  

         

30.05.17. Danih otvorenih vrata odjela za kemiju i biologiju Sveučilište J. J. Strossmayera 

31.05.17. Istraživačke aktivnosti djece         

 
Vrijeme i mjesto održavanja: tijekom prijepodneva na 
sveučilištu 

  

         



 Posjet Montessori vrtiću u Đakovu "Sunčev sjaj Nazaret"  

 
Tijekom prijepodneva, datum posjeta se još 
dogovara 

   

         

 
Tijekom svibnja, izložba likovnih radova djece u Zagrebačkoj banci, u tc 
Konzum 

 

- Krijesnica 

Dvojezična skupina – mlađa 

Aktivnosti provesti od 9 do 11,30 vani u dvorištu kako bi se lakše priključila i starija djeca 

 

Petak, 5.5.2017. 

Biciklijada 

-poligon s prometnim znakovima 

-u suradnji s roditeljima 

 

Ponedjeljak, 8.5.2017. 

Soba u prirodi 

- „Mozaik“ – oslikavanje staza s kredama u boji 

-„Picnic time“ – šatori, dječje posuđe, kolica, voćna užina 

-„Color time“ – igre razvrstavanja i prenošenja po boji (loptice, čunjevi, obruči) 

 

Srijeda, 10.5.2017.  -  provesti u dvorištu 

Razgovor s lutkom 

-kazališni paravani 

-ginjol lutke 

ploške – štapne lutke 

Četvrtak, 11.5.2017 

likovano – kreativne radionice  -  „Ukrasimo zidove“ 

-koristiti neoblikovane materijale 

 



Petak, 12.5.2017. 

Utrka krijesnica 

-osmišljen poligon po cijelom dvorištu 

-nogometna utakmica 

-natjecateljske igre 

 

Srednja skupina   

Posjet školi primijenjene umjetnosti-suradnja s gđom Trišler                                                           

„Dan otvorenih vrata škole “ ( 11.5.2017.) 

Posjet mađarskom centru - natjecateljske sportske igre (12.5.2017.) 

Posjet nogometnoj akademiji „Krpan – Babić“ suradnja s g. Burcha 

    „Mala škola nogometa“  (19.5.2017.) 

Suradnja s knjižničarkom  gđa. Bratonja „Pričam ti priču“ 

Vozimo se dvorištem (bicikli i romobili) 

 

Starija A-skupina 

1. Natjecateljske igre na dvorištu vrtića starija A skupina i djeca 1. razreda OŠ Grigor Vitez 

(bivši polaznici vrtića)                                                                                                             

2. Dan na kotačima (bicikli /role/romobili)-djeca i roditelji  (6.5.2017.) 

3. Vrtić u prirodi – dvorište-logor( 8.-17. 5. 2017.) 

 -crtanje na prozirnoj foliji; temperama i vodenim bojama 

 - obojimo grad: krede u boji na betonskom prilazu i pločnicima oko vrtića 

4. Posjet školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek-  suradnja s gđom Vanjom Srb: 

sudjelovanje u radionicama na danu otvorenih vrata škole (11.5.2017.) 

5. Pričam ti priču miću- radionica  s gđom  Vanjom Srb (prof. Hrvatskog jezika i književnosti) u 

našem logoru na dvorištu (15.5.2017.) 

6. Druženje s roditeljima – natjecateljske sportske igre roditelji, djeca i odgojiteljice u 

dvorištu vrtića u 17:30 (22.-25.5.2017.) 

7. Susret s viš. Med. S. Biljana Lošić- zašto je važno dobro jesti prije sportskih natjecanja 

(12.5.2017.) 



8. Kreativci na djelu: izrada nakita s gđicom Marinom Matijević –umjetnicom (potvrda 

datuma) 

9.  Posjet Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- suradnja s gđom 

Vlaičević –asistenticom na fakultetu (potvrda datuma) 

Starija B skupina 

1. „Mali istraživači“ 

-posjet roditelja gđe. Renate Zuzjak, profesorice kemije i biologije 

2. Posjet frizerskom salonu „Helena“  

3. „Ja kao novinar“ 

-posjet roditelja gđe. Martinović Anite, novinarke Nove TV 

4. „Pričaonica“ 

-posjet roditelja gđe. Marije Bratonja, profesorice književnosti i knjižničarke  

5. „Posjet DV „Kosjenka““ 

-sportsko natjecanje (discipline zastupljene u maloj olimpijadi) 

6. Posjet OŠ „Grigor Vitez“ 

 

 

 

 

Zajedničkih aktivnosti na nivou vrtića  

1. „Olimpijada starih sportova“ (međugrupno) 

-skakanje u vrećama 

-potezanje konopa 

-povlačenje „mosora“ 

-nabacivanje potkove (karika) 

-gađanje piramide od čaša (lopticama) 

2. Zajednički izlet u izviđački logor na bajeru Jug II: srednja, starija A i B skupina-(datum 

potvrditi izviđači) 

3. Krijesnice u Kosjenci : posjeta svih skupina (17.5.2017.)     

4. Kazalište „Prijatelj“- lutkarska predstava u našem vrtiću : “Bljaksoni ili Zašto je dobro jesti“ 

(24.4.2017.) 

5. Susret sa  studentima dentalne higijene u našem vrtiću –radionicu vode zubar i studenti 

(25.4.2017.) 

6. Posjet starijih skupina dječjem kazalište „Branka Mihaljevića – iza kulisa- prolazak po 

kazalištu uz vodiča (datum potvrditi iz dkbm) 



7. Izviđači u Krijesnicinoj dvorani –podizanje šatora-logorovanje Izviđačkog društva “Javor”-

(datum potvrditi izviđači) 

8. Posjet novo otvorenoj gisko u Donjem Gradu (očekujemo datum) 

 

- Stribor 

od 8. svibnja do 12. svibnja 2017. godine 

Vrtičke skupine: 

 

Istraživačko - manipulativne aktivnosti: 

„Stol s rastresitim materijalima“ (palenta, pijesak, riža) 

„Lego igraonica“ 

„U svijetu velikih građevina“ 

„Klikerijada“   

 

Spoznajne aktivnosti: 

„To smo mi“ – prezentiranje vrtića kroz fotografije 

„Knjiga, moj prijatelj“ – čitaonica 

 

Kreativne radionice: 

„Izrada nakita“ ( tijesto, kuglice, perlice, gumbi, špaga, vuna...) 

„Proljetni šeširi i torbe“  

„U svijetu mašte“ – izrada lutaka, centar preodijevanja 

„Otiskivanje“ 

„Izrada čestitki“ 

 

 



Glazbene aktivnosti: 

„Izrada glazbenih instrumenata“ 

„Slušanje glazbenih sadržaja“ 

 

Sportske aktivnosti: 

„Upoznajmo svijet kroz  nogomet“ 

„Poligoni“ 

„Natjecateljske igre“ 

Izleti: 

„Posjet ZOO vrtu“ – 10. svibnja 2017. godine 

 

Jasličke skupine: 

 

Glazbene aktivnosti: 

„Pokretne igre s pjevanjem“ 

 (Ringe, ringe, raja, Boc, boc, iglicama, Raste, raste, balon mali..) 

„Izrada glazbenih instrumenata“ 

„Pjevanje uz pratnju instrumenata“ 

 

Čitaonica: 

„U svijetu bajki“ – mala pričaonica 

 

Likovno - kreativne aktivnosti: 

„Cvijet mojoj mami“ (otisak ruke i viljuške) 

„Crtanje kredama u boji“ (dvorište vrtića) 

„Otiskivanje na veliki papirima“ 



„Modeliranje“ 

 

Tjelesne aktivnosti: 

„Igre balonima“ 

„Poligon“ 

 

Taktilne igre: 

„Hodanje po podlozi različite teksture“ 

 

- Bubamara 

08.05 – 12.05.2017 godine 

 

-Ponedjeljak  ( 9:00 – 11:30) 

Glazbeno plesna radionica 

Tradicijske igre 

-Utorak  (17:00 – 19:00) 

Sportsko natjecanje djece i roditelja 

Likovne aktivnosti 

Igre vodom 

-Srijeda  (9:00 – 11:00 ) 

Sportsko natjecanje po disciplinama 

Latica i Bubamara 

-Četvrtak (9:00 – 11:00) 

Nogomet  Bubamara – Latica (sportski teren u Latici) 

-Petak  (9:00 – 11:00) 

Kviz znanja među skupinama 



 

 

- Zvončić 

Aktivnosti Vrijeme Nositelji 

Pokretne igre s pjevanjem, 

brojalice, pjesme 

8.5.2017. 

10-11h 

Mješovita jaslička skupina 

Mama trudnica u skupini 8.5.2017. 

9-10h 

Srednja skupina 

Zanimanja roditelja 

Roditelji-gosti 

8.5.2017. 

9-10h 

Mješovita vrtićka skupina 

Stari zanati-kolarski obrt, 

vožnja fijakerom 

8.5.2017 

8.30-10 h 

Starija A –vjerska skupina 

Mali kviz znanja 8.5.2017 

9-10 h 

Starija B skupina 

„Čitajmo zajedno“- posjet 

Knjižnice Čepin 

(dvorište vrtića) 

8.5.2017. 

10-11h 

Sve vrtićke skupine 

Igre i druženje s djecom 

mlađe skupine- 

Igrala, pijesak , kamenčići 

9.5.2017. 

10-11 h 

Mješovita jaslička  

i mlađa skupina 

Dan za uljepšavanje-posjet 

mame frizerke 

9.5.2017. 

8.30-9.30h 

Mlađa skupina 

Roditelj: K.Barišić 

 Izrada čestitki, 

nakita za majčin 

dan, slikanje 

haljina za mamu 

 

9.5.2017. 

9-10h 

Srednja 

skupina 

 



 

 

 

Aktivnosti Vrijeme Nositelji 

„Popravi staro, napravi novo“ 

Radionica s roditeljima 

9.5.2017. 

9-10h 

Mješovita vrtićka skupina 

Mala radionica štrikanja-dolazak 

Katarinine bake 

9.5.2017. 

8.30-10 h 

Starija A –vjerska skupina 

Mama krojačica u skupini 

( šivanje odjeće za ginjol lutke, 

popravci) 

9.5.2017. 

8.30-10 h 

Starija B skupina 

Roditelj:M.Kozić 

Oslikavanje dvorišnog zida i 

posuda za cvjeće 

9.5.2017. 

10-11.45h 

 sve vrtićke skupine 

Izrada i popravak ginjol lutaka 10.5.2017. 

9-11 h 

Mješovita jaslička skupina 

Posjet mame okulistice 10.5.2017. 

8.30-9.30h 

Mlađa skupina 

Roditelj: A.Adamec 

Natjecanje u pjevanju 10.5.2017. 

9-10h 

Mješovita vrtićka skupina 

Posjet ordinaciji dr.Paun 10.5.2017. 

8.30-10 h 

Starija A –vjerska skupina 

Oslikavanje transparenta za 

nogometni turnir 

Roditelji-gosti 

10.5.2017. 

8.30-10 h 

Starija B skupina 



Aktivnosti Vrijeme Nositelji 

 „Mali vrtlari“-uređenje 

dvorišta 

10.5.2017. 

10.-11.45h 

Sve vrtićke skupine 

Tetina mama u vrtiću- 

„Baka priča najljepše 

priče“ 

11.5.2017. 

9-10.30h 

 

Mješovita jaslička skupina 

Dan sportske igre na 

otvorenom 

11.5.2017. 

9-11 h  

Mlađa skupina 

Kviz znanja 11.5.2017. 

9-10h 

Mješovita vrtićka skupina 

„Maštosvijet“(izrada novog 

kutića, razgovor na 

temu:“Kad odrastem bit 

ću...“) 

11.5.2017. 

8.30-10h 

Starija A –vjerska skupina 

Mami za majčin dan- 

radionica s mamama- 

izrada čestitki 

11.5.2017. 

8.30-10h 

Starija B skupina 

Natjecateljske igre( 

povlačenje konopa, 

skakanje u vrećama, 

trčanje) 

11.5.2017. 

10.-11.45h 

Srednja, mješovita, starija 

A i B skupina 

Crtanje s kredama u 

boji(terasa) 

12.5.2017. 

10-11 h 

Mješovita jaslička skupina 

Posjet prometnog policajca 12.5.2017. 

8.30-9.30h 

Mlađa skupina 

Roditelj:M.Žalokin 

 

Aktivnosti Vrijeme Nositelji 

Posjet ZOO-u 

Osijek 

12.5.2017. 

9-11.30 h 

Srednja, mješovita, starija A i B 

skupina 



   

- Mak   

 

Radionica “Od pčele do meda“   koju organizira i vodi  gđa. Laković-Benaković,  medarica. 

Eko igre otpadnim materijalima svih skupina u dvorištu vrtića. 

Kompostiranje zrelog komposta . 

Posjet DVD-u Donji Grad i upoznavanje sa zanimanjem vatrogasac. 

Sudjelovanje na manifestaciji na Ekonomskom fakultetu „EU informacije, mogućnosti i 

održivost- ERUDIO“. 

Eko kviz  “OTPAD NIJE SMEĆE”. 

Obilježavanje majčinog dana aktivnostima :  

Cvijet za majku (sadnja), radionica  izrade medenjaka, okvira za fotografiju, radionica izrade 

čestitki od suhog cvijeća na recikliranom papiru  ( hol vrtića ). 

BAKA PRIČA NAJLJEPŠE PRIČE – posjet bake  

Snimanje radijske emisije  ŠTO SE U VRTIĆU RADI  i upoznavanje sa zanimanjem radijskog 

voditelja u suradnji sa gosp. Rončević ( Gradski radio ). 

STORY TIME – posjet izvornog engleskog govornika  

RECIKLIRAJMO ZAJEDNO – radionica recikliranja papira ( hol vrtića ) 

PRIRODNO JE PRIRODNO – radionica gline – izrada raznih oblika ( hol vrtića ) 

Posjet Muzeju Slavonije 

Posjet vodenici na Dravi – obilazak s djecom i upoznavanje  sa zanimanjem mlinar. 

 

- Josipovac 

 

Naziv: Posjet obližnjem seoskom gospodarstvu 

Mjesto održavanja: Josipovac (farma) Vranješ 

Vrijeme: 5.5.2017. U prijepodnevnim satima (10h) 



Nositelj programa: odgojiteljica  Vlatka Zatko   i Ljilja Čoklo, starija A2 

Naziv: Sportske igre 

Mjesto održavanja: na dvorištu objekta Josipovac, 

Vrijeme: 18.5.2017. (10.30h) 

Nositelj programa: odgojiteljica  Vlatka Zatko   i Ljilja Čoklo 

Graničara, nogomet, štafete igre...,  uključiti će se djeca starijih skupina 

 

Naziv: „Policajac u vrtiću“ 

Mjesto održavanja: Josipovac; soba dnevnog boravka 

Vrijeme: 2.05.2017.     9-10h 

Nositelj programa: Ivana Bošnjaković, Ivana Letica (srednja skupina) 

Upoznavanje zanimanja- policajac (granična, prometna, krim policija). Posjet mame 

graničnog policajca.  Povezivanje s dosadašnjim iskustvima ili susretima s policijom, ukoliko 

ih je bilo. Isticanje, prije svega, mirnog rješavanja sukoba (primjerice razgovori u policijskim 

postajama)- povezivanje s pravilima u našoj skupini. 

 

Naziv: „Moja nova frizura“ 

Mjesto održavanja: Josipovac, soba dnevnog boravka/ terasa sobe 

Vrijeme: naknadno će roditelj potvrdit zbog radnog vremena  9-10.30. 

Nositelj programa: Ivana Bošnjaković, Ivana Letica (srednja skupina) 

Roditelj frizer u skupini. Izrada frizura za dječake i djevojčice. Mala modna revija. 

 

Naziv: „Morem plovi“ 

Mjesto održavanja: Josipovac, terasa sobe 

Vrijeme: 10.05.2017.    9h 

Nositelj programa: Ivana Bošnjaković, Ivana Letica (srednja skupina) 

Od kutija raznih veličina, novinskog papira, boje, velikih tuljaka, platna, špage, mreže i 

ostalih materijala, uz pomoć svih zainteresiranih roditelja izgradit će se brod. Brod će 

poslužiti kao novo sredstvo za dječju igru, tjelesne aktivnosti (primjerice gađanje, vježbanje 

preciznosti i ravnoteže) te teme povezane s morem i nadolazećim ljetom. 

 

Naziv: „Naša majka, Isusova majka“ 

Mjesto održavanja:  crkva svetog Luke, Josipovac 

Vrijeme održavanja:  8. Svibnja 2017, 9.30h 

Nositelji programa:  Mirjana Deak, Lucija Rupčić 

Skupina: mlađa skupina (vjerska) 



Plan programa: odlazimo s djecom u crkvu svetog Luke. U crkvi se sastajemo s časnom 

sestrom Jelicom Dolić i uz obilazak crkve razgovaramo s djecom o pojmu majke i ukazujemo 

na majčin dan koji se obilježava toga dana. Djeci pokazujemo kip Djevice Marije i 

pojašnjavamo kako je to Isusova majka kao što i mi imamo majku. Potičemo djecu na aktivno 

slušanje i razgovor. S djecom na kraju pjevamo, opraštamo se s časnom sestrom Jelicom 

Dolić i odlazimo u Josipovac. 

Naziv: Tata i mama u igri s nama- sportske aktivnosti 

Mjesto održavanja: dvorište Josipovac 

Vrijeme održavanja: 11.5.2017 u 10.00 

Nositelji programa: Tea Mandarić i s.Mira Blatančić, mlađa vrtička skupina 

 

Naziv: upoznajmo zanimanja roditelja- posjet tati automehaničaru u radionicu “Brzina“ (I. 

Arnaut) 

Vrijeme : 16.5.2017 u 10.00h 

Mjesto: Josipovac 

Nositelji aktivnosti: Tea Mandarić i s.Mira Blatančić, mlađa vrtička skupina 

 

Naziv: Posjet tati autoelektričaru u radionicu „Aeksan“ (A. Kelemen) 

Vrijeme : 18.5.2017  u 10.00 h 

Mjesto:  Josipovac 

Nositelji aktivnosti: Tea Mandarić i s.Mira Blatančić, mlađa vrtička skupina 

 

Naziv: Idemo u zološki vrt 

Mjesto održavanja: odlazak u ZOO gpp 

Vrijeme: 10.5.2917. Od 9-12 h 

Nositelj programa: Irena Vajak- Rumbak,  Maša Nemet  (starija B skupina)  

Uključeni : Nada Vidić i starija A1 skupina 

 

Naziv: U posjeti u školi 

Mjesto održavanja: OŠ Višnjevac 

Vrijeme: 12.5.2017. U 9sati 50 minuta 



Nositelj programa: Irena Vajak- Rumbak voditelj   i Melita  Krstić, pedagog OŠ Višnjevac, 

djeca vrtića, budući đaci poći će u dogovorenu posjetu školi. Prilikom susreta izvesti će kraći 

program, te  pratiti program  vrtića Mali Princ, kao i nižih razreda Osnovne Škole. Druženje 

će proteći uz razgovor, glumu, pjesmu, upoznavanje škole… u odlazak uključiti će se 

odgojiteljice djece koja odlaze u školu. 

Naziv: Bake i djedovi u vrtiću 

Mjesto održavanja: starija B skupina, Josipovac 

Vrijeme: 16.5.2017.  9h -11.30 

Nositelj programa: Irena Vajak- Rumbak, Maša Nemet 

Djeca će se  družiti kroz planirane aktivnosti (izrađivanje ukrasa…) 

 

Naziv: Slikarska kolonija, biti različit 

Mjesto održavanja: dvorište  

Vrijeme: 22.5.2017. Od 10 - 12 h (moguća izmjena datuma) 

Nositelj programa:  Irena Vajak –Rumbak odgojitelj , nastavnica likovne kulture Silvija 

Vukašinović i volonteri, učenici OŠ Višnjevac 

Ostali uključeni: odgojiteljice i djeca  vrtića Josipovac 

 

Naziv: Folkolorni nastup 

Mjesto održavanja: Josipovac 

Vrijeme: 29. Ili 30.5. 2017. Dogovori u tijeku zbog KUD-a 

Nositelj programa:  Mirjana Deak, Maša Nemet, 

 djeca folklorne radionice Podcentra Josipovca 

 

Naziv: Idemo na izlet 

Mjesto održavanja: Nogometno igralište u Josipovcu – NK “Radnik” 

Vrijeme održavanja: 25.5.2017. Od 8.30. Do 12h 

Nositelji programa: Irena Vajak- Rumbak, Maša Nemet, starija B skupina 

Završne svečanosti održati će se u dva dana 23. i 24.5.2017. 

Za šest vrtičkih skupina 

31.5.2017. Odlazimo na sportske aktivnosti povodom svjetskog dana sporta 



Elektra – nogometno igralište, 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bambi 

 

8.svibanj, 2017. "U zdravom tijelu zdrav duh" 

 

-aktivnosti u vrtiću od 9:00- 10.00 : -posjet liječnika oftamologa, doktorice Roberte Šokac s     

očnog odjela KBC Osijek (majka dječaka Gabrijela Šokca) 

 

-aktivnosti na otvorenom 10 :00- 11:30 :"Tradicijske igre"; 

                                                                                    -potezanje užeta 

                                                                                    -gađenje limenki 

                                                                                    -utrka u vrećama 

                                                                                    -"mini košarka" radionica ( pvc čaše, 

ping-           pong loptice, špaga) 

                                                                                 

9.svibanj, 2017. "Život pokraj rijeke" 

 

 -aktivnosti u vrtiću od 9:00-10:00; - "Origami radionica" (kolaž; ribe, labudovi, brodovi) 



 

-aktivnosti na otvorenom od 10:30- 11:30; -"Kule od pijeska" (druženje djece i roditelja                            

                                                                                          uz igre na pijesku pokraj rijeke) 

 

10.svibanj, 2017. "Eko-log-i-ja" 

 

-aktivnosti u vrtiću od 9:00- 10.00; "Eko-brbljaonica"-predškolci govore o sortiranju 

                                                             otpada, očuvanju okoliša, izložba dječjih radova 

-aktivnosti na otvorenom od 10:00-11:30 "Uljepšajmo naše dvorište" -uređenje     vanjskog 

prostora vrtića, roditelji i djeca prikupljaju otpad, sortiraju, čupanje korova, orezivanje  niskih 

grana i postavljanje ogradice oko cvjetnjaka   

 

 

11.svibanj, 2017. " Domaće životinje" 

 

-aktivnosti u vrtiću od 9:00-10.30;- "Vesela farma" upoznavanje i predstavljanje domaćih 

      životinja pomoću ginjol lutaka i kazališta, 

oblikovanje                 gline, kuhani plastelin u boji 

 -od 10:30-11:30 planirani i najavljeni posjet  OPG farmi u neposrednoj blizini vrtića ( uz 

pratnju roditelja) 

 

 

12.svibanj, 2017. "Volim se gibat" 

 

-prijepodne; "Tate nam sviraju" -glazbena aktivnost, posjet očeva koji imaju rock-sastav; 

upoznavanje s instrumentima, pjesma i ples    

 

 aktivnosti na otvorenom od 17:00-18:00 nogometno igralište u Podravlju ;"turnir u malom 

nogometu" roditelji i djeca 

 



 

 

 

- Ribica 

08.-12.05.2017. 

PONEDJELJAK 

 Što ću biti kad odrastem: poštar,pekar ili učitelj! 

 Igrokaz: “Četkice, čija si?“(kod zubara) 

 Centri zanimanja u SDB (poštar,liječnik,trgovac) 

UTORAK 

 Gost u skupini-mama prof. matematike gđa Lončar 

 Igre geometijskim likovima (trokut,krug,pravokutnik,kvadrat) 

SRIJEDA 

 Sportski dan (želim biti sportaš) 

 Natjecateljske igre: skakanje u vreći; potezanje užeta; skok u dalj; prenošenje loptice u žlici... 

 Crtanje kredom po asfaltnoj površini u dvorištu vrtića 

ČETVRTAK 

 Gost u skupini-mama znanstvenica gđa Čakalić 

 Istraživačke aktivnosti 

PETAK 

 Posjet skupini: djeca koja ne pohađaju vrtić od 10.00-11.30 

 Likovne aktivnosti (raznovrsne likovne tehnike) 

 Slikanje na neobičnom papiru (reciklirani papir) 

 

- Ivančica 

Tjedan će se održati u periodu od 08.-12.05 

 

Aktivnosti po danima: 

 

08.05 od 9- 10 sati 



 

Kazalište sjena 

"Život u oceanu" 

Likovne aktivnosti 

 

09.05 od 9-10 sati 

 

Pokretne igre s pjevanjem i sviranje na instrumentima 

Pokretne igre s pravilima(kretanje i zaustavljanje na zadani znak) 

 

10.05 od 09 do 10 i 30 

 

Igre vodom i pjeskom 

Presipavanje prosijavanje 

 

11.05 od 09.-10i 30 

 

Biciklijada 

Posjet prometnog policajca 

 

12.05 od 09 do 10 sati 

 

Poligon prepreka 

 

 

 



(Provlačenje, hodanje po neravnoj površini kotrljanje) 

 

Aktivnosti će se provoditi u sve tri jasličke skupine u sobi dnevnoj boravka i dvorištu jaslica. 

 



 

 

 

 

- Potočnica 

1.mlađa jaslička skupina 

" baka knjižničarka priča priče" 

16.5.2017. U 9,00, odgojitelji:dugalić, 

šimić,a. 

2.starija jaslička skupina 

" bolnica za igračke" majka poturak 

medicinski djelatnik u bolnici objasniti će 

djeci kako se brine o pacijentima- igre 

prirodnim materijalima, punjenje, 

pražnjenje, ljepljenje 

17.05.2017. U 9,00 

Odgojitelji: Liščić, Miklavčić 

3.mlađa vrtićka skupina 

-izlet na nogometno igralište Grafičar/ 

dvorana vrtića/ ovisno o vremenskim 

uvjetima 

16.5.2017. U 9,30 

- slikanje temperom po pvc foliji i plakatima 

u dvorištu vrtića  

15.5.2017. U 10,00 

-baka nam priča priču 

17.5.2017. U 9,30 

Odgojitelji:Tatić, Šimić,V. 

18.5.2017. 

Odgojitelji: Kopić, Hrgović 

 

 

3.srednja engleska skupina 

" malo sportsko natjecanje u dvorani ili dvorištu vrtića" 

15.5.2017. U 10,00 

Odgojitelji šariri, kranjac 

5.starija "a"skupina 

-sportske igre igralište grafičar  

18.5.2017. U 10,00 

-posjet frizera(mama) 

16.5.2017. U 9,30 

-posjet liječnice(mama) 

15.5.2017. U 9,30 

Odgojitelji: Ilić, Redžić 

6.starija "B"skupina 

-sportske igre (role,bicikli,romobili) -igralište Grafičar 

17.5.2017. U 10,00 

Odgojitelji: Eržić, Majer 

7.mješovita skupina 

- posjet po "Bubamara" 

16.5.2017. 

-posjet vodovodu 

15.5.2017. 

-posjet ZOO vrtu 

 



 

 

- Latica 

Datum i mjesto: Aktivnosti: Nositelji: 

27. Travnja 2017. 

  u 17 sati 

 dvorište našeg vrtića 

Sportski dan u našem 
vrtiću 

(nogomet, 
graničar,štafetne utrke, 
odbojka…) 

Roditelji, djeca i odgojiteljice 

10. Svibnja 2017. 

  u 10 sati 

Dvorište našeg vrtića 

Sportske igre s vršnjacima 

iz dječjeg vrtića bubamara 

(nogomet, odbojka, 

košarka) 

Djeca i odgojiteljice iz „Latice“ i „Bubamare“ 

11. Svibnja 2017. 

U 10 sati 

U dvorištu „Bubamare“ 

Sportsko druženje s 

vršnjacima iz „Bubamare“ 

„mala olimpijada“ 

Djeca i odgojiteljice iz „Bubamare“ i „Latice“ 

15. Svibnja 2017. 

U 10 sati 

Dvorište našeg vrtića(dvorana) 

Gimnastički sportski dan 

„Gymi u vrtiću“ 

Suradnja s gimnastičkim 

klubom Žito, Osijek uoči 

svjetskog kupa u 

gimnastici 

Gymi, gimnastičari kluba „Žito“, 

Djeca i odgojiteljice „Latice“ 

16. Svibnja 2017. 

U 10 sati 

Dvorište našeg vrtića 

Sportski prometni poligon 

(bicikli, romobili, role) 

Djeca i odgojiteljice „Latice“ 

17. Svibnja 2017. 

U 17.sati 

Dvorana „Latice“ 

Radionica za roditelje i 

djecu: 

„Pokažimo kakvi smo 

navijači!“ 

(izrada  transparenata za 

navijanje za sve sudionike 

Djeca, roditelji i odgojiteljice „Latice“ 



 

- Jaglenac 

(8.-12.5.2017.) 

 

8.5. - Posjet DV „Snjeguljica“ – mlađa i srednja skupina 

- „Volim Osijek – volim Dravu“ – šetnja do Drave, kratak razgovor o važnosti rijeke za grad i 

ljude – starija „A“ skupina 

9.5. – posjet stadionu NK „Osijek“ – starija „A“ skupina 

u turniru u malom 

nogometu, izrada 

navijačkih rekvizita, 

zastavica, osmišljavanje 

navijačkih slogana….) 

18. Svibnja. 2017 

 u 10 sati 

Dvorište našeg vrtića 

Atletski sportski dan 

„tko će brže, više, dalje…“ 

Djeca i odgojiteljice „Latice“ 

i bivši polaznici našeg vrtića 

18. Svibnja 2017. 

Lug 

Izlet i sportska natjecanja 

u lugu 

Mješovita skupina i odgojiteljice „Latice“ 

19. Svibnja 2017. 

U 10 sati 

Dvorište našeg vrtića 

 

Nogomet – izborno 

natjecanje za nogometnu 

reprezentaciju „Latice“ 

koja će nas predstavljati 

na 18. Turniru u malom 

nogometu 

Djeca i odgojiteljice „Latice“ 

23. Svibnja 2017. 

8.30   u „Latici“ 

18. Turnir u malom 

nogometu 

Djeca, roditelji, odgojiteljice pozvanih dječjih vrtića 

31. Svibnja 2017.  

U 10 sati 

Zoo vrt 

 

Posjet Zoološkom vrtu  u  

Osijeku, vožnja kompom 

Djeca, odgojiteljice „Latice“ 



10.5. – posjet SC „Olimpija“ - srednja skupina 

- posjet školi Ljudevita Gaja - školarci st „A“ i „B“ skupine 

11.5. – „Što nam naši najmiliji mogu pokazati“ – centar frizera, bolnica za najdražu igračku, 

centar kreativnosti, centar glazbe, sportska igraonica, pekarska igraonica – sve odgojne 

skupine 

12.5. – izviđači IK „Javor“ – radionica – igraonica za školarce 

29.5. – Karate klub „Sokol“ – prikaz aktivnosti 

 

 

- Kosjenka 

 

Datum Aktivnosti 

 

02.05.2017. 

 

Obilježavanje svjetskog dana sunca :   

Oslikavanje pločnika oko vrtića i u vrtiću  

Istraživačke ativnosti  dan, noć, igra sjena, sto se topi na suncu  

 

 

03.05.2017. 

Sadnja cvijeća u suradnji s roditejlima: “Jedan cvijet za ljepši svijet”, 

izrada žardinjera od starih auto guma i uređenje postojećih  

Izrada velikog sunčanog sata u dovorištu vrtića  

04.05.2017. Posjet fitness trenerice (Maja Franjković)  – sportska radionica – vježbe 

gipkosti, ravnoteže, koncentracije (joga za djecu) 

Kreativna radionica izrada suncather (hvatač sunca) . 

05.05.2017. Glazbena radionica; posjet glazbenika (Benjamin Lamza, Ritmos)– 

upoznavanje s instrumentima i slušanje glazbe, izrada instrumenata, 

glazbene igre 

08.05.2017. Sigurnost u prometu – posjet prometne policije u suradnji s roditeljima 

(Sanja Vukoja) 

09.05.2017. Posjet Vatrogasnoj postaji Osijek 

10.05.2017. Biciklijada 



11.05.2017. Upoznavanje sa zanimanjem grafičkog dizajnera u suradnji s roditeljima 

(gospodin i gospođa Tot) 

Izrada loga pc Kosjenka te otisak na papir ili platno, te upoznavanje s 

računalnim grafičkim dizajnom 

12.05.2017. Pc Jabuka u gostima  u 10:00 (natjecateljske igre) 

15.05.2017. Obilježavanje majčinog dana i dana obitelji.  

Prigodno druženje roditelja i djece.   

16.05.2017. Posjeta pc Maslačaku   

17.05.2017. Posjet pc Krijesnica 

18.05.2017. Posjet malakološkom muzeju – muzej školjki i vodenog svijeta  

19.05.2017. Izložba dječjih radova kroz pedagošku godinu  

22.05.2017. Retro plesnjak – disco plesovi, standradni plesovi uz trenera plesa 

25.05.2017. Završna svečanost 

26.05.2017. Posjet zoo vrtu  

29.05.2017. Obiljezavanje svjetskog dana sporta uz druženje roditelja i djece 

(natjecatejske igre)  

31.05.2017. Šetnja  osječkim parkovima – obilježavanje Europskog dana parkova   

 

- Maslačak 

 

Aktivnosti Vrijeme Nositelji 

Kviz- što znaš o sportu? 3.5.2017. 10:30 sati Sve vrtićke skupine 

Društvene igre u dvorištu 4.5.2017. 10 sati Sve vrtićke skupine 

Likovne aktivnosti u dvorištu – slikanje na 

masnom papiru koji je zaljepljen na prozor 

(sve tehnike). 

5.5.2017. 10 sati Sve vrtićke skupine 

Naša prva šetnja 

-igra loptama i balonima 

8.5.2017. 9 sati Jasličke skupine 



-natjecateljska igra „tko će prije“ 

-pokretna igra „proljeće“ 

-roditelj u igri 

Likovna aktivnost bojanja prstima (tempera) 8.5.2017. 10 sati Jasličke skupine 

Sportske aktivnosti u dvorištu vrtića 

-mali poligon 

-igra spretnosti 

8.5.2017. 10 sati Sve vrtićke skupine 

Likovne aktivnosti u dvorištu 

- procvala livada- crtanje kredom u boji 

- slikanje na foliji temperom 

- baloni od sapunice 

8.5.2017. 10 sati Sve vrtićke skupine 

Biciklijada  

-u dvorištu vrtića  

-kod dvorane Jug 2  

9.5.2017. 10 sati Sve vrtićke skupine 

Izlet do rijeke Drave  

-posjet Veslačkom klubu Iktus (puštamo eko 

poruke na papirnatom brodiću niz rijeku) 

10.5.2017. 10 sati Starija 1 i starija 2 

Radno praktična aktivnost "Očistimo naše 

dvorište" 

Likovna aktivnost "cvijet za ljepši svijet" 

Igra na zraku "trčanje cvjetova po zadatku" 

Priprema za Olimpijadu u Belišću 

(natjecanje između skupina starija 1 i starija 

2 - trčanje na 20m, štafeta 4 x 10m, 

povlačenje užeta,trčanje u paru, skok u dalj, 

kotrljanje lopte, gađanje čunjeva) 

11.5.2017. 10 sati Sve vrtićke skupine 

Olimpijada u Belišću 12.5.2017. Starija 1 i 2 



Posjet pc Nevičica  

Izlet na bajer 

12.5.2017. 10 sati Mlađa i srednja 

skupina 

Mali nogomet 15.5.2017. 10 sati Sve vrtićke skupine 

 

Sportska aktivnost – golf 

Golf majstor, gost u vrtiću 

Datum i vrijeme u 

dogovoru 

Starija 1 i 2 

Igrajmo se kazališta 

-ginjol lutke 

Gostovanje kazališta prijatelj iz Zagreba 

„Priča o Bljaksonima ili Zašto treba dobro 

jesti“ 

24.5.2017. 9:30 

 

24.5.2017. 10:45 

Sve vrtićke skupine 

- Kockica 

 

Aktivnost Mjesto Vrijeme Sudionici 

1. Izlet u Popovac, 

posjet OPG 

Popovac,opg 

Novačić 

03.05.2017. Prije 

podne 

Obje skupine vrtića i 

odgojiteljice 

2. Mali cvjećari -

izrada buketa za 

mamu 

Veliika soba 

vrtića 

08.05.2017. Prije 

podne 

Obje 

skupine,roditelji,cvjećarka 

i  

      Odgojiteljice 

3. Nogomet za 

roditelje i djecu, 

dolazak NK Čepin,  

Igralište 

pored vrtića 

09.05.2017. 

Poslije podne 

NK Čepin, roditelji,djeca, 

bivši polaznici 

Trening i utakmica     Vrtića,odgojitelji 

4. Aerobik za mame 

i kćerke 

Dvorana mo 

cvjetno 

09.05.2017.poslije 

podne 

Trenerica 

aerobika,mame,djevojčice 

      Iz našeg vrtića i okoline i 

odgojiteljice 

5.Posjet OŠ 

Vladimir Nazor 

OŠ V.Nazor 10.05.2017. Starija skupina, učiteljica 



Briješće Briješće četvrtog 

      Razreda, biljana buljan 

6. Posjet Aero 

Klubu Osijek- 

Zračna luka Čepin i 

Zračna luka 

čepin 

11.05.2017. Starija 

skupina,roditelji,voditelji 

moto 

Moto klubu pored 

Zračne luke 

    I Aero Kluba Osijek i 

B.Buljan 

7.Posjet prometne 

policije našem 

vrtiću-ponašanje 

Dvorište 

vrtića 

12.05.2017.prije 

podne 

policajci,odgojiteljice,obje 

skupine, 

U prometu     Roditelji,braća sestre 

8.Planinarsko 

Društvo Jankovac, 

posjet našem vrtiću 

Dvorište 

vrtića 

15.05.2017.prije 

podne 

Članovi planinarskog 

društva,obje 

Postavljanje šatora, 

ponašanje u prirodi 

    Skupine,djeca iz naselja, 

roditelji 

9. Nastup starije 

skupine u mo 

Cvjetno povodom 

      

Dana mo Cvjetno 

Osijek 

Mo Cvjetno 11.05.2017.poslije 

podne 

Starija skupina, B.Buljan, 

roditelji, 

      Stanovnici naselja 

- Sjenčica 

9. I 10. 05. 2017. Biciklijada 

                          (prijepodne- šetalište na Sjenjaku) 

9. 05. 2017.  U 10 sati  skupine: 

                          plava 

                          bijela 

                          šarena 

10. 05. 2017.   Skupine: 



                           zelena 

                           crvena 

                            žuta  

11. 05. 2017.  Nogometni turnir-roditelji i djeca 

                            (poslijepodne u 17. 30 h – livada pored vrtića) 

                            aerobik u 18.30 h 

                           (dvorana pc Sjenčica) 

 

11. 05. 2017.  Turnir u društvenim igrama  

                          (prijepodne u holu vrtića) 

  

17. 05. 2017.  Kad narastem bit ću….. 

                         (prijepodne u suradnji s roditeljima-hol vrtića) 

 

19. 05. 2017.  Olimpijada starih sportova 

                            (prijepodne – vrtićko dvorište) 

5. 05. 2017.    “Pravi prijatelj” predstava naše dramske 

                           skupine u prijepodnevnim satima 

 

23. 05. I 24. 05. 2017. Sportski susreti 

                            košarka i mali nogomet- sportske skupine 

 

25. 05. 2017.   “Zdenko i Janja” – prezentacija animiranog  

                            filma 

      

08. I 09. 06. 2017. Završne svečanosti pc Sjenčica 



 

- Jabuka 

Aktivnosti                                                vrijeme                                          nositelji 

 

Košarkaški turnir                                     19.i 20.travnja                               starija B skupina 

skupine 

Priredba folklora                                      27.04.2017. 18 sati                     srednja i starije  

Festival znanosti ,2017.                                28.04.2017. 10 sat              starija A skupina                                                 

 Poljoprivredni Fakultet 

Posjet Vatrogasnom centru                  03.05.2017.10 sati                      starija A i B skupina 

Igrajmo se igrajmo, dvorište                03.05.2017. 10 sati                     jasličke skupine 

Mama frizerka u skupini                       04. I 05.05.od 9 do 11 sati        mlađa i starija A skupina 

Druženje mama s bebama                  04.05.2017.od 9,30 sati             srednja skupina 

Ulicama Donjeg Grada                          05.05.2017. Od 10 sati              srednja skupina 

Pokretne igre u dvorani                       05.05.2017. Od 9,30 sati            jasličke skupine 

Likovne aktivnosti u holu                    08.05.2017. Od 9 sati                 jasličke skupine 

Mama kemičarka, pokusi                   08.05.2017. Od 10 sati               starija A skupina 

Kreativna radionica, lopte i lutke      09.05.2017.od 9,30 sati              srednja skupina 

Od krpa, roditelji i djeca 

  lutke kuhače,radionica                    09.05. 2017. Od 9 sati                mlađa skupina 

Sportski dan, treneri u vrtiću            10.05. 2017. Od 10 sati             mlađa i srednja skupina 

Glazbenik u vrtiću,mikrofon              10.05.2017.od 10 sati                starija A i B skupina 

Je vaš     

Mama liječnica u skupini                  11.05.2017.od 10 sati                jasličke skupine 

Tradicijske igre na otvorenom         11.05 2017.od 10 sati               srednja skupina 

Pričam ti priču,roditelji                      12.05.2017.od 10 sati               srednja skupina 

Radionica recikliranja                      12.05.2017.od 9 sati                       mlađa skupina 



Posjet pc Kosjenka                          12.05.2017.0d 10 sati                   starija B skupina 

Mala olimpijada dvorište                16.05.2017.od 10 sati                   starija A i B skupina 

Kviz znanja,bajke-priče                    17.05.2017.od 10 sati                   starija A i B skupina 

Posjeta dječjem kazalištu                18.05.2017.od 10 sati                  sve vrtičke skupine 

Izlet u Karanac,stara zanimanja      19.05.2017.0d 9 sati                    starija A i B skupina 

Posjet knjižnici, Donji Grad              23.05.2017.od 10 sati                  starija B skupina 

 

- Tratinčica 

3.5.2017. Tko će prvi do…(natjecanje u puzanju u sdb) 

5.5.2017. Vožnja tricikla u parovima (dvorište ili hodnik jaslica) 

Od 8.5. Do 12.5.2017. Slikovnica, djetetov prijatelj  

 roditelji gostuju u skupini u prijepodnevnim satima i pričaju priče 

11.5.2017. U 17,30 izradimo slikovnicu (radionica za djecu i roditelje) 

Od 15.5. Do 19.5.2017. Upoznajmo zanimanja naših roditelja 

-ing. Građevine – od neoblikovanog materijala i kocaka „gradit“ će s 

                             djecom ceste, kuće i sl. 

-prof. Matematike – matematika kroz igru 

-liječnica – lutka se razboljela  

-kako se svira na tamburici 

-prometni policajac – sigurni u prometu 

23.5.2017. Oslikavamo naše dvorište (skupni rad djece-kredom u boji) 

25.5.2017. U 17 h djeca i roditelji zajedno vježbaju (aerobik, svladavanje 

                 poligona i dr.) 

 

 

 



- Sunčica 

Utorak: 02.05.2017.  

S l i k a r s k a    k o l o n i j a 

Tema:   „leti, leti...“ 

Aktivnosti po skupinama: 

-narančasta skupina: crtamo leptire i cvieće -(ulaz vrtića) -kreda u boji 

-žuta skupina: leti, leti... Na livadi - (atrij vrtića )-slikanje na foliji 

-crvena skupina: nebom leti...  -(terasa )- skupni rad, tempera 

-plava skupina: zmajevi na nebu –(prostor likovne radionice),kolaž 

-zelena skupina: letimo u svemir-(terasa vrtića) skupni rad,tempera 

-ljubičastra skupina: leti,leti ...leptir- (terasa vrtića) skupni rad,tempera 

Srijeda: 03.05.2017. 

Tema: „ leti, leti...“ 

Aktivnosti po skupinama: 

-narančasta skupina: izrada aviona 

-žuta skupina: izrada modela aviona 

-crvena skupina: izrada modela rakete 

-plava skupina: izrada vjetrenjača 

-zelena skupina: izrada zmajeva 

-ljubičasta skupina: izrada zmajeva 

Četvrtak: 04.05.2017. 

Tema: „kad se male ruke slože...“ 

-oslikavamo ulaz vrtića 

-crtamo po terasi vrtića 

  „što sve može letjeti...“ 

Petak: 05.05.2017. 



-poludnevni izlet na strelište pampas 

 -z m a j a d a 

Srijeda: 03.05.2017.  

Svjetski dan sunca 

-poleti  pjesmo... 

...„sunčica kao sunce 

     sunčica kao cvijet 

 sunčica sunčani 

    prozor u svijet“... 

 

 

 

 

- Nevičica 

2. Svibnja  

- druženje među skupinama  

a) Likovno kreativne aktivnosti u prostoru hodnika: crtanje, slikanje, oslikavanje zadanih 

formi, modeliranje plastelinom 

b) Dramsko scenske improvizacije 

 

3. Svibnja 

- centar ekologije: recikliranje u prostoru dvorane (sve skupine) 

 

4. Svibnja 

- “Tri leptira” kazališna predstava za djecu u izvedbi roditelja 

 



5. Svibnja 

- “Bajkoviti kviz” - za sve skupine, natjecateljski kviz na temu bajki 

 

8. Svibnja 

- posjet i druženje svih skupina sa izviđačima Izviđačkog društva Slavonski Hrast iz Osijeka, 

suradnja s roditeljima Miklavčić 

 

9. Svibnja 

- posjet nogometnoj akademiji Krpan i Babić, suradnja s roditeljem trenerom - Marin Runtić 

 

10. Svibnja 

- gostovanje muzejske pedagoginje Jesenke Ricl 

 

11. Svibnja 

- gostovanje prof. Jasenke Detling - pokusi iz fizike 

 

12. Svibnja 

- “Mladi glazbeni talenti” - druženje svih skupina u prostoru dvorane 

 

- Vrapčić 

8. 5. 2017. – eko dan – posadimo cvijet – suradnja s bakama 

9. 5. 2017. – radionica modelirajmo – glina, tijesto, plastelin 

10. 5. 2017. – sportski dan – natjecanje očevi i sinovi – igralište Hrvatskog Doma Tenja – 

poslije podne 

11. 5. 2017. – dan društvenih igara – turniri 

12. 5. 2017. – šareni svijet – oslikavanje, krede u bojama – suradnja sa OŠ Tenja 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Radost 

- posjet studenata FFOS koji će održati radionicu - poticanje čitanja. 

Organizator je Ivana Martinović s FFOS-a. 

Nositelji aktivnosti su djeca i odgojiteljice starije odgojne skupine. 

Glazbene aktivnosti: 

-posjet osječkih zumbića i održavanje interaktivne glazbene radionice za sve odgojne 

skupine. 

Nositelj aktivnosti su odgojiteljice mlađe mješovite odgojne skupine. 

- koncert u vrtiću za sve odgojne skupine u izvedbi prof. klavira Nade Došen. 

Nositelj aktivnosti su odgojiteljice srednje mješovite skupine. 

Radionica za sve odgojne skupine - edukacija djece o dresuri pasa koju će održati Alenka 

Medak vlasnica škole za obuku pasa " Prias ". 

Nositelj aktivnosti su odgojiteljice srednje mješovite skupine. 

Sportsko natjecanje na igralištu vrtića " Tko će brže ? ". 

Nositelji aktivnosti su djeca i odgojiteljice starije i srednje odgojne skupine. 

Likovna radionica na otvorenom u kojoj će sudjelovati djeca svih skupina. 

Nositelji aktivnosti su odgojiteljice svih odgojnih skupina. 

 

 

 



- Jelenko 

 

Aktivnosti :                                                                                                  vrijeme                                        

nositelj                                          sudionici 

1. Druženje  s opernom pjevačicom (majka djeteta)                       utorak,02.04.2017.                            

Zelena soba                        mlađa ,srednja,vjerska i  

   -  razgovor o kazalištu i opernom pjevanju                                   9.00  -  10.30sati                                 

(starija a skupina)                       starije skupine 

   -  mama i djeca pjevaju 

   -  likovna  aktivnost  na temu kazalište 

 

2.druženje s roditeljem kineziologom (majka djeteta)                srijeda,03.04.2017.                            

Zelena soba                                 starija A i starija B 

   - tjelesne  aktivnosti za djecu                                                               9.00   -   10.30 sati                               

(starija A skupina) 

  - takmičarske igre na dvorištu 

3.kreativni kutak                                                                                           četvrtak,04.04.2017.                       

Plava soba                                            starija B 

  - baloni na vrući zrak- crteži                                                                 9.00  -  10.30  sati                              ( 

starija B skupina ) 

  (likovna aktivnost – šečerna voda i tuš ) 

 - šarene zastavice –kreativna aktivnost 

 - kreativno-glazbena aktivnost –ksilofon od boca 

   (boce,voda,tempera,kuhače) 

-kretivna aktivnost –bedžvi – brojevi i slova 

 

4.radno praktična aktivnost – aranžiranje cvijeća                         četvrtak,04.04.2017.                         Žuta 

soba                                srednja i vjerska 

  - izrada buketića od cvijeća                                                                       9.30  -  10.30 sati                            

(vjerska skupina ) 

 - pravimo vjenčiće od cvijeća 



- crtamo cvijeće za mamu 

5.tradicionalne igre                                                                                        petak,05.04.2017.                               

Crvena soba                        srednja,vjerska i 

 - skakanje u vreći                                                                                             10.00  -  11.00  sati                                                                                 

starije skupine 

 - potezanje užeta 

- štafetna igra (prenošenje jabuke) 

 

 

 

 

Veselimo   se   vašem  dolasku! 

 

 

 

 

 

 

 


