
Odgojno –obrazovne skupine: „Zvjezdice“  i „Bees“  
Odgojiteljice: Neda Poljak odg.mentor i Martina Cerčić 
                       Ivana Grbac odg.mentor i Ana Volarić odg.savjetnik 
 

 

                                                     Kvalitetni primjeri međugrupne suradnje 

Skupine „Bees“ i „Zvjezdice“, iako polaznici različitih obogaćenih programa: ranog učenja engleskog 
jezika te glazbenog-eko-etno programa, borave u istom objektu te iznimno kvalitetno međusobno 
surađuju. Suradnja se odvija kroz dva aspekta a to su zajedničke planirane aktivnosti i situacijske-
spontane aktivnosti. S obzirom da su djeca dobno ista , bez obzira na različitost programa , interesi i 
mogućnosti su slične, tako da se time rukovodimo u našem zajedničkom planiranju. Zajedno planiramo i 
provodimo aktivnosti projekta „Sigurnije škole i vrtići“, tematske aktivnosti vezane uz promjene 
godišnjih doba, aktivnosti koje nam nosi kalendar događanja, obilježavanje važnih datuma , zajedničko 
nam je i uređenje i obogaćivanje našeg vanjskog prostora, izrada sredstava za boravak na zraku, 
oslikavanje površina za pokretne, matematičke i glazbene igre i još mnoštvo toga. Odgojiteljice nekoliko 
puta godišnje pripremaju predstave i neke glazbene koreografije za obje skupine. Što se tiče spontanih 
aktivnosti, one su primjer iznimno otvorene komunikacije i suradnje među djecom iz obje 
skupine.“Zvjezdice“ su od „Bees“ naučile neke pjesmice i igre na engleskom ili npr. poziv na 
pospremanje „Tidy up time“ itd. “Bees“ su od „Zvjezdica“ usvojili naviku odvajanja otpada, brigu o 
vrtu,prepoznavanje biljaka i životinja te neke glazbene sastavnice, i još mnoštvo drugih navika i 
informacija kojim bogate svoju spoznaju.Međusobno uvažavanje i organiziranje zajedničke igre u manjim 
ili većim skupinama pokazatelj je uredno razvijene socijalne kompetencije djece. Ugodna atmosfera, 
pregršt poticaja i aktivnosti , te izvor za učenje odlika su našeg objekta tzv.“Mede 1“. 

      

Obilježavanje hrvatskog olimpijskog dana zajedničkim sportskim aktivnostima na dvorištu 



      

Posjet roditelja, predstavljanje zanimanja poštara za naše obje skupine 

      

Zajedničke aktivnosti tijekom obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje 

      



„Zvjezdice“ u posjeti skupini „Bees“ tijekom njihove ritualne aktivnosti petkom „Tea time“ 

      

„Bees“ u posjeti skupini „Zvjezdice“ , zajedničko druženje i ples pod maskama 




