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„RIBICE“  U ZAJEDNIČKOJ IGRI I DRUŽENJU 

Od ove pedagoške godine „Ribice“ više nisu jaslička skupina. Sada su pravi „vrtićanci“ u novom 
okruženju-područnom objektu MB3 gdje zajedno sa još dvije skupine dijele prostor, igračke, kao i 
veliko dvorište sa mnoštvom sprava. Sukladno dobi djece, naglasak u ovome periodu bio je na 
poticanju zajedništva, pomaganja, dogovaranja i suradnje kroz simboličko- imitativne igre, te razvoju 
pažnje, samokontrole, suosjećanja i empatije koliko je to moguće obzirom na dob djece. Novi prostor 
„Ribice“ su vrlo dobro prihvatile, iako je u početku bilo manjih dvojbi kako će djeca reagirati na takvu 
promjenu prostora i objekta. Prateći interes djece, u sobi su formirani centri aktivnosti, pa su uz već 
ustaljene, formirani i „KUTIĆ LIJEČNIKA“ i „KUTIĆ TRGOVINE“ koje smo uz pomoć roditelja 
svakodnevno obogaćivali, a i preuređivali, poštujući želje i potrebe djece. Uživljavajući se u uloge, vrlo 
brzo je netko postao prodavač, kupac, liječnik, pacijent, majka koja vodi bolesno dijete liječniku. Kroz 
takve imitativne igre, djeca su usvajala važnost dogovaranja, strpljenja i suradnje te kako pronaći 
rješenje u svrhu još bolje i zanimljivije igre. 

 



Kao vrtićka skupina, „Ribice“ su se aktivno uključivale u sva aktualna događanja, od obilježavanja 
jeseni, Dana zahvalnosti za plodove zemlje, kao i pripreme za dolazak Sv.Nikole i Božića. Sa velikim 
interesom djeca su istraživala i upoznavala bogatstva jeseni proučavajući razne plodove: voće, 
povrće, orašaste plodove, tikvice i bundeve  raznih boja,oblika i veličina. 

 

Bili smo i pekari. Vješto umijesili tijesto, valjali ga, motali kiflice, utiskivali modlice u tijesto, te 
oblikovali razne oblike (peciva i kruščića) koje smo također ukrašavali vilicama, nožićima i 
čačkalicama. 

 

Tako su se „Ribice“ počastile i kompotom od jabuka kojeg su sami pripremali (rezali kriške na manje 
kockice, ubacili u lonac, napunili vodom, dodali sve potrebne začine), te isto tako sušili tanke kriške 

jabuke koje su potpuno osušene poslužile kao poslastica. 



Ususret Sv.Nikoli svako dijete očistilo je svoju čizmicu u kojoj ga je poslije popodnevnog odmora 

dočekao poklončić. Također su vrlo koncentrirano i aktivno sudjelovali u svim likovnima aktivnostima. 

 

 

Veliko veselje i svjetlo donijela je Sv.Lucija. Toga dana, zasadili smo pšenicu, te dodali još malo ljubavi 
za što uspješniji rast. Jesmo li uspjeli,prosudite sami.  

 

Osim sobe dnevnog boravka, kada vremenske prilike to ne dopuštaju, djeca za igru koriste prostor 
garderobe, u kojem se nalaze police sa raznim didaktičkim, likovnim i građevnim materijalom te 
velikom konstrukcijom garaže i cesta. Uživajući u svome objektu u kojemu vlada vesela, obiteljska i 
topla atmosfera, „Ribice brzo rastu, svakoga dana nauče nešto novo, a što je najvažnije, uče kako biti 
pravi prijatelj, te voljeti sebe i druge.  



 

 




