MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ
MALI CVIJETAK
SPLIT, Gradišćanskih Hrvata 20
Klasa: 601-03/21-01/02
Ur.br.: 2181-236-01-21-01

MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ MALI CVIJETAK
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
PEDAGOŠKA GODINA 2020/2021

Godišnji izvještaj izradili ravnatelj,
odgojitelji i stručni suradnici

Ravnateljica:

Elizabeta Rakidžija

Split, kolovoz 2021.

Temeljem čl.8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i
evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN br.83/01) UPRAVNO VIJEĆE
MONTESSORI DJEČJEG VRTIĆA MALI CVIJETAK, SPLIT, Gradišćanskih
Hrvata 20, na sjednici, održanoj 30. kolovoza 2021.g. a na prijedlog Odgojiteljskog
vijeća i ravnateljice predškolske ustanove, donijelo je Godišnje izvješće o ostvarivanju
plana i programa rada za 2020./2021. pedagošku godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Tonči Rakidžija

OBJEKT:
GRADIŠĆANSKIH HRVATA 20, SPLIT

USTROJSTVO RADA


Rad se odvijao u jednoj 10h smjenskoj skupini



Radno vrijeme vrtića je od 07.00 do 20.00 sati



U istoj pedagoškoj godini u 10h smjensku skupinu upisano je 9 nove djece. U skupini
nema djece s posebnim potrebama ii TUR. Od 9 novoupisane djece, 5 je dječaka i 4
djevojčice.



Skupina broji 4 predškolca. Svi su predškolci uspješno prošli testiranje spremnosti za
polazak u školu.



Kroz ovu pedagošku godinu imali smo 2 odgojiteljska vijeća 02.09.2020. i
28.06.2021.



Također smo održali i 8 stručnih aktiva u prostoru vrtića na kojima smo:

- dogovarale plan i program za naredno tromjesečje i detaljno utvrđivale plan za tekući
mjesec; osmišljavale aktivnosti za likovne radionice (Božić, Uskrs); razrađivale daljnju
provedbu projekata; izrađivale novi i obogaćivale postojeći Montessori materijal novim
idejama za primjenu istog

STRUČNI TIM I SURADNJA
Ljubica Brković, log.
09.10.2020.– opservacija djece u skupini; detekcija
mogućih smetnji u govoru i savjet za početne tretmane
11.03.2021. – opservacija djevojčice D.P. zbog primjećenih odstupanja u razvoju
govora
Dalma Luketin, psih.
24.02.2021. - procjena spremnosti predškolaca za polazak u školu
10.03.2021. - procjena spremnosti dječaka M.Š. za
polazak u školu zbog traženog prijevremenog upisa od strane
roditelja; promatranje i procjena dječaka M.DP. i djevojčice D.P
zbog primjećenih odstupanja u razvoju govora i eventualnim
poteškoćama kognitivnog razvoja
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Ivana Toussaint, ped.
10.09.2020. – uvid u program stručnog usavršavanja i pedagošku dokumentaciju
10.11.2020. – opservacija djece u skupini; savjeti za rad s predškolcima
04.02.2021. – dogovor za roditeljski sastanak koji će se održati preko ZOOM-a
za roditelje predškolaca na temu “ Spremnost djece za školu”

VMS Jasmina Tadin, back. sestrinstva:
01.10.2020. – provjera provođenja epidemioloških mjera u vrtiću; popis djece
16.10.2020. – popis djece, pregled sanitarnih knjižica
03.11.2020. – priprema dokumentacije za antropometrijsko mjerenje; popis djece
01.12.2020 - antropometrijsko mjerenje po skupinama; popis djece
17.12.2020. – pravilno pranje ruku; održavanje higijene; popis djece
25.02.2021. – pregled vida; popis djece
04.03.2021. – edukativni film “čuvajmo naše zube”
18.03.2021. – demonstracija pranja zubiju; pregled zuba
29.04.2021. – izostanci djece; evidentiranje završene mjere samoizolacije
24.06.2021. – zaključenje dokumentacije

RODITELJSKI SASTANCI
Zbog epidemioloških mjera izrečenih usljed pandemije virusa COVID-19 ove godine je
održan jedan roditeljski sastanak putem ZOOM aplikacije i to
23.02.2021. na temu “Spremnost djece za školu”, a kojeg je vodila pedagogica Ivana
Toussaint putem ZOOM aplikacije.

SURADNJA S RODITELJIMA I DRUGIM STRUČNJACIMA


suradnja s Lanom Marasović, mag. glazbe iz udruge Musica – radionice za djecu i
roditelje



suradnja s udrugom “Musica” – glazbeni odgoj koji je održavan jednom tjedno za svu
djecu – voditeljica Matea Kalajžić



suradnja s udrugom “Sunce” – organizirane radionice za odgojitelje kao i izlet s
djecom



suradnja s udrugom “Zdravi grad” – organizirane radionice za odgojitelje i djecu



suradnja s logopedicom Natašom Radas – organizirane radionice za odgojitelje,
donacija SILABUS materijala
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suradnja s defektologicom Asjom Podrug i psihologicom Dalmom Luketin

EDUKATIVNE RADIONICE ZA ODGOJITELJE I RODITELJE:


07.11. – 08.11.2020.



11.12 - 12.12. 2020. – edukativna radionica SILABUS za sve odgojitelje, voditelj
logopedica Nataša Radas, trajanje 16 sati



14.11.2020. – ekološka radionica udruge “Sunce” – tema Održivo gospodarenje
otpadom



12.12. – 13.12.2020. – edukativna radionica SILABUS za sve odgojitelje, voditelj
logopedica Nataša Radas, trajanje 16 sati



26.01.2021. – radionica udruge “Zdravi Grad”, voditelj Željko Petrović na temu
OSOBNA EKOLOGIJA - CENTAR IZVRSNOSTI GEORGE MATELJAN



02.02.2021. započinje ciklus radionica za roditelje djece s posebnim potrebama kao i
odgojitelje, voditeljice psiholica I defektologica. Održava se u DV Mali cvijetak,
Ninska 48 i Gradišćanskih Hrvata 20 u trajanu od 11 modula kroz 6 susreta.



11.02. i 17.02. 2021. – glazbena radionica za roditelje i djecu udruge “Musica”,
voditeljica Matea Kalajžić



18.02. I 26.02. 2021. – glazbena radionica udruge “Musica” za odgojitelje, voditeljica
Matea Kalajžić



organiziran je ciklus radionica za odgojitelje I roditelje djece s posebnim potrebama

ZAVRŠNA PRIREDBA održana je 10.06.2021. u prostoru vrtića.
SVE AKTIVNOSTI ORGANIZIRANE ZA ODGOJITELJE I RODITELJE OBAVLJALE
SU SE U SKLADU S EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA
Zbog pandemije COVID 19 virusom ove pedagoške godine kazalište BUMERANG i ostala
kazališta s kojima smo surađivali prethodnih godina nisu posjećivali vrtiće


Suradnja s udrugom “Zdravi grad” – organiziranje radionica za roditelje i djecu



Suradnja s udrugom “Musica” – organizirane radionice za odgojitelje i djecu,
provođenje glazbenog programa unutar vrtića



Suradnja s udrugom “Sunce” – organizirana radionica i izlet s djecom



Suradnja s javnom vatrogasnom postrojbom grada Splita – provođenje
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vatrogasne vježbe s djecom u skupini

STRUČNO USAVRŠAVANJE


1 odgojiteljica –uz dva završna modula završena edukacija u Stručno – razvojnom
centru DV Gajnice “ Rana stimulacija osjetila - Senzorna integracija”



3 odgojiteljice - ciklus edukativnih radionica SILABUS s logopedicom i osnivačicom
Natašom Radas



4 odgojiteljica – edukativno ekološka radionica udruge “Sunce” – Održivo
gospodarenje otpadom



4 odgojiteljica – edukativna radionica udruge “Zdravi grad” – Osobna ekologija



4 odgojiteljice – glazbena radionica udruge “Musica”



1 odgojiteljica – stručno – znanstvena konferencija “Procesi usklađivanja i održivog
razvoja i perspektive pedagogije M. Montessori povodom 30 godina postojanja
Montessori pedagogije u Splitu



1 odgojiteljica – ciklus 12 susreta na temu “Likovni odgoj u predškolskoj dobi” u
organizaciji prof. Antonije Balić Šimrak



3 odgojiteljice – „Ciklus radionica za promicanje osobnog rasta razvoja odnosa
roditelja i djece s posebnim potrebama”, u organizaciji Asje Podrug, def. i Dalme
Luketin, psih.

PROJEKTI:



“Likovni odgoj prema Montessori metodi”; M. Koceić i D.Parčina;

I kroz ovu pedagošku godinu nastavili smo provoditi likovni odgoj prema Montessori
metodi, služeći se metodikom posebno osmišljenih vježbi iz likovnih područja crtanja,
slikanja, grafike i prostornog oblikovanja. Naglasak je i dalje na upoznavanju s
priborom likovnih tehnika i korištenjem istog, te indirektno na razvoju pažnje,
koncentracije, fine motorike i estetskog izričaja. Teme koje smo koristili bile su
vezane za redovan Montesori program te su djeca imala priliku likovnim izričajem
pobliže upoznati biljni i životinjski svijet ( život u moru, vrste ptica, djelove stabla,
lista,cvijeta, kontinente, planete Sunčevog sustava) te blagdane i običaje koje uz njih
vežemo. Pomatranjem djece u izvođenju aktivnosti, ima li smo priliku dopuniti
pojedine vježbe, prilagoditi ih i mlađoj dobi te osmisliti neke nove. Djeca se rado
upuštaju u rad s likovnim priborom i zbog pomne metodičke pripreme i dostupnosti
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materijala u prostoru, vrlo brzo postaju samostalni u radu.


Ostvarena je suradnja na projektu i s gđicom. Anjom
Rakidžijom,magistra.art.kiparstva



U dogovoru s ravnateljicom, gđom.Elizabetom Rakidžijom, dostavljeni su nam svi
materijali navedeni u godišnjem planu i programu likovnog odgoja, a koji su bili
potrebni za provedbu istog

IZLETI



Zbog niza nepredviđenih okolnosti ( slab interes roditelja i izrečena mjera
samoizolacije), od tri organizirana izleta u ovoj pedagoškoj godini, odgojna skupina
sudjelovala je na jednom i to



18.05.2021. - izlet u Hrvace, boravak na imanju “Panj” uz organizirane



aktivnosti i igre: mala Alka, skakanje u “vrići”, potezanje konopa I ručak

OBJEKT:
NINSKA 48, SPLIT
USTROJSTVO RADA


rad se odvijao u dvije jutarnje skupine ( 8h program i 10h smjenski program)
te u jednoj poslijepodnevnoj skupini ( 6h program).



radno vrijeme vrtića je od 6.30. do 20.30h.



u istoj pedagoškoj godini u jutarnjim skupinama je upisano 19-ero djece, od
toga devetero djece u 8h skupinu i desetero djece u 10h skupinu. U svakoj
skupini je jedno dijete s posebnim potrebama. Od 9-ero novoupisane djece u
8h skupinu 5 je djevojčica i 4 dječaka između kojih je jedan dječak s posebnim
potrebama. Od 10-ero novoupisane djece u 10h skupinu 4 je djevojčice i 6
dječaka od kojih je također jedan dječak s posebnim potrebama. U
poslijepodnevnu skupinu upisano je desetero djece.



8h i 10h skupina djece broje 8 predškolaca. U 6h skupini djece bilo je 4
predškolaca, te je za jednog predškolca zbog poteškoća u razvoju odgođen upis
u školu u suradnji stručnog tima, odgojitelja i roditelja.
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Kroz ovu pedagošku godinu imali smo 2 odgojiteljska vijeća: 02.09.2020. i
28.06.2021.

Također smo održali i 13 stručnih aktiva u prostoru vrtića na kojima smo:


dogovarale plan i program za naredno tromjesečje, osmišljavale daljnji rad na
projektima



podučavale mlađe kolegice radu s Montessori priborom, dogovarale aktivnosti
za



Božićne i Uskršne radionice, osmišljavale nove aktivnosti i pribore za djecu s
posebnim potrebama.

STRUČNI TIM I SURADNJA
Ljubica Brković, log
01.10.2020. – opservacija djece u 6 h skupini
02.10.2020. – opservacija djece u jutarnjim skupinama
11.03.2021. – savjet roditeljima pojedine djece za posjet logopedu
18.03.2021. - opservacija djece u 6h skupini
04.06.2021. – opservacija dvoje djece i savjet za početne tretmane
Asja Podrug, def.
17.09.2020. – opservacija dječaka s Down sindromom – dani su savjeti odgojiteljima
21.09.2020. – opservacija dječaka M.M.Z. u 6h skupini
09.04.2021. – opservacija djevojčice I.K. upisane u 3. mj.

Dalma Luketin, psih.
18.03.2021. – procjena spremnosti predškolaca u 6h skupini za
školu
24.03.2021. – procjena spremnosti predškolaca u 8h i 10h skupini
za školu

Pedagogica Ivana Toussaint:
10.09.2020. – uvid u program stručnog usavršavanja, u pedagošku dokumentaciju, dogovor o
izvješćima za stažiranje pripravnica
23.09.2020. – promatranje djeteta s posebnim potrebama u 6h skupini
27.10.2020. – opservacija djece s posebnim potrebama u jutarnjim skupinama, prikupljanje
Dokumentacije
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10.11.2020. – opservacija djece u 6h skupini
23.11.2020. – pregled i potpis izvješća za pripravnicu Petru Vojković
04.02.2021. – dogovor za roditeljski sastanak koji će se održati preko ZOOM (zbog COVID
mjera) za roditelje predškolaca na temu “ Spremnost djece za Školu”
09.03.2021. – uvid u pedagošku dokumentaciju svih skupina, savjet pripravnici
01.04.2021. – opservacija djeteta s posebnim potrebama u 6h skupini

VŠMS Vedrana Aličić:
03.09.2020. – provjera provođenja epidemioloških mjera u vrtiću
16.09.2020. – popis djece po skupinama
07.10.2020. – pregled sanitarnih knjižica
16.10.2020. – popis djece u samoizolaciji
04.11.2020. – priprema dokumentacije za antropometrijsko mjerenje
05.11.2020, - antropometrijsko mjerenje po skupinama
25.11,2020. – pregled vida
17.12.2020. – rezultati antropometrijskog mjerenja
25-01.2021. – uvid u dokumentaciju, provjera epidemioloških mjera
09.02,2021. – filmić – važnosti tjelovježbe
16.03.2021. – filmic o zubićima, demonstracija pranja zubiju
29.03.2021. – dijeljenje letka o dječjim glistama
20.04.2021. – izostanci djece

SASTANAK STRUČNOG TIMA:
04.06.2021. – opservacija djevojčice I.K. iz 10h skupine i dječaka za sljedeću pedagošku
godinu

RODITELJSKI SASTANCI
Zbog epidemioloških mjera izrečenih usljed pandemije virusa COVID-19 ove godine je
održan jedan roditeljski sastanak putem ZOOM aplikacije i to
23.02.2021. na temu “Spremnost djece za školu”, a kojeg je vodila pedagogica Ivana
Toussaint.

SURADNJA S RODITELJIMA I DRUGIM STRUČNJACIMA
 suradnja s majkom Lanom Marasović, mag. glazbe iz udruge
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Musica – radionice za djecu i roditelje
 suradnja s majkom Ninom Melić Borojević, mag. Horticulture –
uređenje našeg vrta: izradila je kalendar sadnica po godišnjim
dobima
 suradnja s majkom Anom Peruzović – sadnja sadnica u našem
vrtu

 suradnja s udrugom “Musica” – glazbeni odgoj koji je održavan
dva puta tjedno za svu djecu – voditeljica Matea Kalajžić

 suradnja s udrugom “Sunce” – organizirane radionice za
odgojitelje kao i izlet s djecom

 suradnja s udrugom “Zdravi grad” – organizirane radionice za
odgojitelje i djecu

 suradnja s logopedicom Natašom Radas – organizirane radionice
za odgojitelje, donacija SILABUS materijala

 suradnja s defektologicom Asjom Podrug i psihologicom
Dalmom Luketin – organiziran je ciklus radionica za odgojitelje
kao i ciklus radionica za odgojitelje I roditelje djece s posebnim
potrebama

 suradnja s roditeljima Čokolić Ivana i Frane – organiziranje
“team building” izleta u Blato na Cetini – rafting s
cijelokupinim kolektivom Mali cvijetak. Organizacija
provedena od strane Adventure Rafting Zagora, obrta obitelji
Čokolić I ravnateljice Elizabete Rakidžije

EDUKATIVNE RADIONICE ZA ODGOJITELJE I RODITELJE:
-02.11.2020. započinje ciklus radionica za odgojitelje i roditelje koje održavaju
defektologica Asja Podrug i psihologica Dalma Luketin. Ciklus se sastoji od 10 radionica, a
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tema je – interes djeteta, usmjeravanje djeteta, poštivanje prava djeteta, individualnost djeteta,
psihološke potrebe djeteta, interakcija roditelja i djeteta.
- 07.11. – 08.11.2020. – edukativna radionica SILABUS za sve odgojitelje, voditelj
logopedica Nataša Radas, trajanje 16 sati
-14.11.2020. – ekološka radionica udruge “Sunce” – tema Održivo gospodarenje otpadom
- 12.12. – 13.12.2020. – edukativna radionica SILABUS za sve odgojitelje, voditelj
logopedica Nataša Radas, trajanje 16 sati
--26.01.2021. – radionica udruge “Zdravi Grad”, voditelj Željko Petrović na temu OSOBNA
EKOLOGIJA - CENTAR IZVRSNOSTI GEORG MATELJAN

-02.02.2021. započinje ciklus radionica za roditelje djece s posebnim potrebama kao i
odgojitelje, voditeljice psiholica I defektologica. Održava se u DV Mali cvijetak, Ninska 48 u
trajanu od 6 ciklusa.
-11.02. i 17.02. 2021. – glazbena radionica za roditelje i djecu udruge “Musica”, voditeljica
Matea Kalajžić
-18.02. I 26.02. 2021. – glazbena radionica udruge “Musica” za odgojitelje, voditeljica Matea
Kalajžić

ZAVRŠNA PRIREDBA
održana je 14.06.2021. za obje jutarnje skupine u prostoru crkve Srce Isusovo, te 15.06.2021.
za poslijepodnevnu skupinu u prostoru vrtića.
SVE AKTIVNOSTI ORGANIZIRANE ZA ODGOJITELJE I RODITELJE OBAVLJALE
SU SE U SKLADU S EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

Zbog pandemije COVID 19 virusom ove pedagoške godine kazalište BUMERANG i ostala
kazališta s kojima smo surađivali prethodnih godina nisu posjećivali vrtiće

• Suradnja s udrugom “Zdravi grad” – organiziranje radionica za roditelje i djecu
• Suradnja s udrugom “Musica” – organizirane radionice za odgojitelje i djecu, provođenje
glazbenog programa unutar vrtića
• Suradnja s udrugom “Sunce” – organizirana radionica i izlet s djecom
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STRUČNO USAVRŠAVANJE
•1 odgojiteljica- pripravnica - Montessori edukacija – stručno usavršavanje za dob od 1.
godine do 3. godine, završni moduli, educirani Montessori odgojitelj za dob od 1.-3. godine
•1 odgojiteljicata _ Montessori edukacija - stručno usavršavanje za dob od 3. god. do polaska
u školu, završni moduli, educirani Montessori odgojitelj za dob od 3. godine do polaska u
školu
•3 odgojiteljice –uz dva završna modula završena edukacija u Stručno – razvojnom centru DV
Gajnice “ Rana stimulacija osjetila - Senzorna integracija” –
•7 odgojiteljica - ciklus edukativnih radionica SILABUS s logopedicom i osnivačicom
Natašom Radas
•7 odgojiteljica – edukativnno ekološka radionica udruge “Sunce” – Održivo gospodarenje
otpadom
•8 odgojiteljica – edukativna radionica udruge “Zdravi grad” – Osobna ekologija
•8 odgojiteljica – glazbena radionica udruge “Musica”
•2 odgojiteljice – stručno – znanstvena konferencija “Procesi usklađivanja i održivog razvoja i
perspektive pedagogije M. Montessori povodom 30 godina postojanja Montessori pedagogije
u Splitu
•1 odgojiteljica položila stručni državni ispit za odgojitelja djece predškolskog uzrasta

PROJEKTI:
Projekt iz područja Botanike: „Začinsko bilje Dalmacije“, Marina Čosić Šurlin I Diana
Ljubić.
Ovaj projekt se počeo provoditi u sklopu područja Kozmičkog odgoja čiji cilj je upravo
povezivanje svega stvorenoga i međusobne ovisnosti, te buđenje svijesti o potrebi čovjeka da
se aktivno uključi u prirodni ciklus.
Zato upoznajemo djecu sa potrebom brige o biljnom svijetu kroz naš vrt.
Budimo kod djece znatiželju, potrebu za istraživanjem i otkrivanjem,
te kroz aktivno sudjelovanje djeteta, čuđenje i divljenje.
Ovaj projekt odgovara na pitanja: Što je začinsko bilje? ,Gdje i zašto se koristi?, Gdje
možemo naići na začinsko bilje?, Vrste začinskog bilja?. Gdje sve možemo posaditi začinsko
bilje?, Koje začinsko bilje vaši roditelji najčešće koriste?...
Ovaj projekt kroz pripremljene aktivnosti vodi nas do cilja. Proljeće je idealno vrijeme za
početak sadnje. Kroz radionicu sađenjem i sijanjem dalmatinskog začinskog bilja, djeci se
pruža mogućnost i zadovoljstvo promatranja biljke od njezinog sijanja, pa sve do stola.
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Začinsko bilje se može: vidjeti, opipati, mirisati i kušati.
Projekt „Dalmatinsko začinsko bilje“započeo je u svibnju 2020.kad smo kupili lavandu i
ružmarin za posaditi. Djeca su znatiželjno upitala: Kakvo je ovo bilje ?
i tako smo kroz razgovor što to znači začinsko bilje, gdje i za što se koristi, stvorila se ideja
za projekt „Dalmatinsko začinsko bilje“.
Prvo smo pripremili zemlju za sadnju i sijanje. Zemlju smo očistili od korova i trave,zatim
smo svaki dan po jednu gredicu prokopali i pognjojili. Nakon toga posijali smo
peršin,selen,koromač,bosiljak i metvicu. Pratili smo rast biljke i izradili kalendar praćenja
rasta začinskog bilja i u suradnji s roditeljima – napravili kalendar radova u vrtu. Kad smo
posijali,kupili smo sadnice kadulja,lovor,mažuran,kumkvat,limun, mandarina i posadili u vrt.
Djeca su vodila brigu o biljkama u vrtu i u sobi gdje boravimo tako što su svakodnevno
zalijevali i brisali prašinu sa listova. U sobi dnevnog boravka pripremili smo klasifikacijske
kartice dalmatinskog začinskog bilja,štetni kukci,korov i alat koji nam je potreban za vrt.
Izradili smo memory kartice začinskog bilja,društvena igra sa figurama i poljima začinskog
bilja,slagalica od štapića za grlo začinsko bilje. Vježba usitnjavanja začinskog bilja u
mužaru,izrada Herbarija i,vrećice od lavande i izrada vrtuljka za provjeru znanja. Od
dalmatinskog začinskog bilja koje je uspijevalo u vrtu radili smo razna jela,kruh ,pita i
muffini od začinskog bilja i čajanka od začinskog bilja. Promatrali smo biljke sa
povećalom,radili otiske u das masi zatim bojali. Učili smo i prigodne pjesme na engleskom
jeziku „The farmer plants the seeds“ i „The parts of plants“. Upoznavanje s eteričnim uljem u
difuzoru od metvice,peršina, ružmarina i lavande. U suradnji s udrugom „Sunce“ izradili smo
kompost. Cijeli projekt je dokumentiran fotografijama , videa, crtežima i dječjim radovima.
Tijekom projekta djeca su pokazala veliki interes za vrt i biljke.
Ostvarujući projekt „Dalmatinsko začinsko bilje“ uspjeli smo kod djece probuditi znatiželju te
podići razinu znanja o biološkoj raznolikosti kao i izgradnju pozitivnih stavova i odnosa
prema okolišu.

Projekt „Odgoj za mir“, odgojiteljice Antonia Blagojević, Anja Bubić te Sandra Lingli
koja se uključila u 1. mjesec vrativši se s porodiljnog.
Projekt smo nastavile provoditi i kroz ovu pedagošku godinu. Započeli smo ga prethodnu
godinu s ciljem razvijanja veće tolerancije među djecom, osvještavanje različitosti među
nama, poštivanje interesa i potreba drugih, a samim time i učenja nenasilnog rješavanja
sukoba. Nastavili smo ga s vježbama lijepog ponašanja te naglašavanjem osjećaja u pojedinim
situacijama, učenjem o osjećajima kroz različite kartice i igre u krugu, kao i male igrokaze i
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vježbe.
Ove godine smo stavile u potpunosti naglasak na osjećaje, te smo stvarali uvjete u kojima je
dijete sigurno da se može izraziti. Kroz različite igre, priče, te slagalice koje smo izradile (u
obliku lica, s djelovima) uspjeli smo doprijeti do djece da shvate da su svi ljudski osjećaji
jednako vrijedni, te da ne postoje dobri i loši osjećaji, tek ugodni i neugodni. Učili smo se
kroz različite situacije, a u sklopu glume s lutkama, načine ponašanja u skladu s onim što
osjećamo. Primijetili smo da su djeca počela uviđati da osjećaje odvajamo od ponašanja, tj. da
su svi osjećaji prihvatljivi i dozvoljeni, ali svako ponašanje nije. Iz situacija u kojima su djeca
međusobno bila u nekim nesuglasicama, izvukle smo zaključak da su mnogi uspjeli I sami
doći do rješenja razgovorom i objašnjavajući kako su se osjećali. Također smo vršili i zapise
pojedinih stvarnih, a i odglumljenih situacija. Djeca su s velikim veseljem sudjelovala i u
likovnim izričajima svojih osjećaja (“ispuhujući” boje kroz slamku, upotrebljavajući određenu
boju za svoj osjećaj i sl, kao i u ilustraciji vlastitih malih sukoba, bilo da je riječ o prijatelju,
braći, sestrama, roditeljima pa i nama odgojiteljima. Dokumentirali smo projekt
fotografijama, dječjim radovima te video zapisima u kojima djeca glume s lutkama određene
situacije, što je zanimljivo jer su upravo u tim ulogama izlazile na van njihove male
frustracije.

IZLETI

• 14.12. – 19.12.2020. Zimovanje u Gorski Kotar – Ravna Gora. Zimovanje je organizirano za
predškolce i petogodišnjake. Djeca su mala organizirane radionice kroz svaki dan. Iz sve 3
skupine išlo je 16-ero djece i 3 odgojitelja.
• 31.03.2021. organiziran je Zeleni izlet s udrugom “Sunce”. Išli smo u Grab, posjetili mlin I
izvor rijeke Rude.
• 18.05.2021. izlet u Hrvace, boravak na imanju “Panj” uz organizirane aktivnosti i igre: mala
Alka, skakanje u “vrići”, potezanje konopa I ručak
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