
Skupina „DUGE“

Listopad smo započeli prometom. Prilikom posjeta policajca vrtiću svako je dijete dobilo reflektirajući prsluk.

To nam je bio povod za ponavljanje prometnih pravila i učenje pjesmice Semafor. Zbog velikog interesa za
promet napravili smo cestu za autiće, a djeca su od magnetnih blokova i tunela slagala piste i poligone.



Dječji tjedan započeo je razgovorom o dječjim pravima, ali i dužnostima. Važno je da djeca znaju i žele
pomagati roditeljima. Sve su to i nacrtali.



Nakon čitanja priče Jožek i Ježek uslijedilo je likovno izražavanje. Djeca su priču ilustrirala flomasterima, a
izradili su i ježeve od tjestenine i boje.

„Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van!“, poslovica je kojom smo zaključili zašto su jabuke važne. Djeca
su također proučavala građu jabuke i nacrtala je koristeći se tehnikom flomaster.



Ususret Danu kruha i zahvalnosti za plodove zemlje djeca su počela mijesiti tijesto. Izrađivali su od njega
puževe, bureke. Grožđe i ostale jesenske plodove koje su nakon sušenja bojali. Kako bi više saznali o nastanku
brašna, upoznali su razne vrste žitarica – ječam, raž, zob, kukuruz, lan i suncokret.

Veliki kamioni poslužili su za prijevoz klipova kukuruza od vrata do stola na kojima su kukuruze trijebili i lijepili
na karton kako bi nastali različiti likovni uraci. Šetnjom do mlina u Sunji, naučili su pjevatiMlin na vodi.



Vodeći se sloganom „Sportom do zdravlja“, djeca su se svako jutro razgibavala, igrala školice, glazbenih stolica,
bacala u koš, vježbala skok na jednoj nozi i prelazila različite poligone.



Počela je i priprema za školu. Prije ispunjavanja radnih listova, djeca su svakodnevno sudjelovala u
aktivnostima poput ispisivanja prvog slova imena pomoću kukuruza i pisanja imena magnetima. Također su
sortirali geometrijske likove i ponavljali brojeve do 20 povezivanjem točkica.



Jedan dječak donio je u vrtić bukvu Silvu i Šumaste sličice koje su nam bile poticaj za pokretanje projekta
„Šuma“. Djeca su povećalima proučavala koru različitih vrsta drveća, upoznala različite vrste biljaka i životinja
koje žive u šumi. Također su naučila što šumske životinje piju i jedu, ali i kako izgleda njihova mladunčad.
Proučavali su i starost drveta te crtali i brojali godove.


