
ODGOJNA SKUPINA „TOČKICE“ 

 

NAZIV PROJEKTA: Kukci 

SUDIONICI PROJEKTA: Starija mješovita skupina, 4-6 god 

BROJ DJECE UKLJUČEN U PROJEKT: 28 

ODGOJITELJI: Doroteja Ivančan, Manuela Matak 

OSTALI SUDIONICI: ravnateljica, pedagog, zdravstvena voditeljica, roditelji 

Projekt je pokrenut prema inicijativi djece u dogovoru s odgojiteljicama koje su 

pratile njihove interese i pomno ih analizirale te smo zajedno krenuli u realizaciju. 

Kroz godinu prikupili smo razne enciklopedije, slikovnice, fotografije i ilustracije te 

ostale neoblikovane materijale koje smo koristili tijekom projekta. 

Aktivnosti koje smo provodili bile su najvećim dijelom istraživačke ali smo se 

dotakli i drugih kao što su glazbene, likovne, dramske, praktično-radne uz koje je 

uvijek bio uključen i razgovor o temi. Kukci (općenito: klasifikacija, vrsta, stanište, 

prehrana, kretanje) /-detaljnije proučavanje nekoliko izabranih vrsta kukaca: 

skakavci, mravi, bubamare, pčele, leptiri 
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ODGOJNA SKUPINA „SOVICE“ 

NAZIV PROJEKTA: „Osjetila“ 

SUDIONICI PROJEKTA: Jaslička skupina, djeca u dobi od 1.-3. godine 

BROJ DJECE UKLJUČEN U PROJEKT: 22 

ODGOJITELJICE: Ana Maria Vrščak 

OSTALI SUDIONICI: Ravnateljica, pedagog, zdravstvena voditeljica, Kristina 
Mlinarek, Ana Popović (pomoćne djelatnice) 

AKTIVNOSTI: 

CENTAR ZVUKA (snimke različitih zvukova, izrađeni instrumenti – zvečke, 
šuškalice; zvuk gitare, klavira) 

VIZUALNI CENTAR (svjetlo – sjena, dalekozor – gledanje kroz uski promjer/odraz 
blizu – daleko, didaktička igra za spajanje istih oblika) 

CENTAR DODIRA (taktilne ploče, miješanje boja na stolu) 

CENTAR NJUHA (istraživanje cvijeća različitog mirisa; začini; čajevi…) 

CENTAR OKUSA (istraživanje različitih plodova jeseni; pekarski proizvodi; čajevi) 

 

 

ODGOJNA SKUPINA „BALONČIĆI“ 

 

NAZIV PROJEKTA: „U svijetu priča i bajki“ 

SUDIONICI PROJEKTA: Mlađa mješovita skupina, djeca u dobi od 3.-5. godine  

BROJ DJECE UKLJUČEN U PROJEKT: 25 

ODGOJITELJICE: Tamara Malunac i Draženka Pisačić 

OSTALI SUDIONICI: Ravnateljica, stručni suradnik pedagog, odgojiteljice 

AKTIVNOSTI:  

GOVOR, IZRAŽAVANJE, STVARALAŠTVO (svakodnevno slušanje čitanja, 
pripovijedanja i prepričavanja priča od strane odgojiteljica; samostalno 
prepričavanje kratkih priča i sliko priča; prepričavanje istinitih događaja i doživljaja; 
izvođenje scenskih igara i igara dramatizacije; izražavanje emocija nakon čitanja) 

LIKOVNO STVARALAŠTVO (likovno izražavanje na temu priče, izrada dramskog IC, 
izrada kulisa za predstavu; izrada lutaka na štapu; ilustracija slikovnice) 

GLAZBENO SCENSKO STVARALAŠTVO (izvođenje igara s pjevanjem, izvođenje 
plesova u paru i kolu, kreiranje plesa uz zadanu glazbu, ples likova iz priče uz 
zadanu podlogu) 

 


