
Cvjetići 

Proteklo razdoblje u skupini obilježile su različite aktivnosti vezane uz blagdane, važne datume 

i promjene godišnjih doba. S obzirom da zbog čestih bolovanja i izolacija nismo bili u 

mogućnosti ostvariti sve planirano, u nastavku pogledajte dio događanja. 

Vrijeme maskenbala karakterizira vedro i veselo okruženje, s puno glazbe i plesa, djeca dolaze 

maskirana u svojim kostimima. Imaj mogućnost preodijevanja u kutiću s odjećom, šeširima, 

krunama, čarobnim štapićima i sličnim predmetima. Usvajaju stihove pjesme „Mi smo male 

maškare“. 

 

 

  

Posjetili smo Medinu knjižnici u kojoj smo se upoznali s pravilima ponašanja u knjižnici te 

poslušali priču iz Čarobne medine škrinje, „Vuk i tri praščića“, posudili smo istoimenu 

slikovnicu za čitanje u grupi. Priča se djeci jako svidjela pa su uz pomoć lutki na štapu s likovima 

iz priče nastavili prorađivati svoj doživljaj priče. U planu je posjet Medinom kinu igledanje 

animiranog filma „Mala Princeza“. 

 



Želimo vas upoznati s lutkom koja je dio naše 
skupine, ona povremeno dolazi i razgovara s 
djecom, a djeca ju naprosto obožavaju i 
vesele se svakom njenom dolasku. Najčešće 
kada je vrijeme za jutarnji krug onda dođe i 
zajedno s djecom, pjeva, priča priču ili igra 
neku igru, upoznajete Cvijetu. 
 
Cvijeta pomaže djeci oko dnevnih rutina npr. 
poziva djecu u jutarnji krug ili na pranje ruku, 
pospremanje nakon igre, ponekad pomaže u 
nekoj situaciji kad je dijete tužno, ljuto ili u 
konfliktu s drugim djetetom. 

 

    
 

Vezano uz projekt pozitivne slike o sebi, formirani su kutići s fotografijama, obiteljski i kutić 

prijateljstva. U obiteljskom kutiću djeca prepoznaju i imenuju članove svoje obitelji, 

međusobno razgovaraju i dijele svoje iskustvo obitelju, uče da svako dijete ima svoju obitelj 

koja se razlikuje. Djecu fotografije vesele, često se mogu vidjeti kako stoje i jedno drugom 

objašnjavaju tko je tko na fotografiji. Kutić prijateljstva kod djece potiče međusobnu 

povezanost i pripadnost skupini. Oni su skupina Cvjetići, znaju kada ih dozivamo. Također bih 

uz pozitivnu sliku o sebi spomenula i kutić osjećaja u kojem su prikazane četiri osnovne 

emocije koje djeca prepoznaju i imenuju, u sklopu je i ogledalo u kojem mogu pogledati sebe 

i reći kako se osjećaju. 

 

 

Zbog organizacijskih razloga skupina Pužići koja je mlađa jaslička skupina i Cvjetići mješovita 

skupina djece u dobi od 2 do 4 godine starosti, dio dana provode u zajedničkim aktivnostima. 

Najčešće su to likovne aktivnosti, simbolička igra, različite konstruktivne igre i ono što najviše 

vole pjevanje brojalica i pjesmica. 



  

 

Isto tako svakodnevno organiziramo  boravak na zraku zbog dobrobiti za dječje zdravlje. 

Aktivnosti u koje se uključuju sva djeca prema osobnom interesu su: vožnja na romobilu bez 

pedala, hodanju po suženoj površini, penjanje i skakanje u dubinu, penjanje i spuštanje sa 

tobogana, igra sa balonima i balonima od sapunice, igre sa pjevanjem: „Jež“, “Širi, širi“, “Daj 

pokaži…“,“Sunce sije kiša će“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odgojna skupina: Cvjetići 
                                                                        
Odgojiteljice: Anica Dimić i Ružica Lucević 

 

    

 


