
Odgojno-obrazovna skupina;  „Točkice“  
Odgojiteljice: Ivana Jovanovac i Tina Bukal Margetić 
 

Zima u Točkicama 
U našem, atriju u koji odlazimo na svakodnevni boravak na zraku, imamo jedno drvo koje 
nam uvelike pomaže da djeca uočavaju promjene u prirodi i kako se drvo mijenja s obzirom 
na godišnja doba. Jesen smo otpratili svakodnevno skupljajući suho lišće koje je otpalo sa 
grana, a kada je stigla baka zima, primjetili smo kako je drvo sve praznije i ogoljenije. To nam 
je najavljivalo da stiže zima. Ona nam je sa sobom donijela nešto novo za saznati, naučiti, 
istraživati i usvojiti.  
U sobi dnevnog boravka, Točkice su mogla pronaći različite novoizrađene poticaje od strane 
odgojitelja koji pomažu u učenju, pamćenju, koncentraciji i usvajanju novih riječi. Kako dugo 
snijeg nije padao, morali smo improvizirati, te se u sobi našao snjegović i “grude snijega” 
gdje su djeca imala zadatak složiti ga iz tri dijela.  
 Naš jutarnji krug je jedan od dražih dijelova dana, tada se svi okupimo te nakon uvodne 
pjesmice “Hajmo sada svi u krug”, jutarnjeg prozivanja uz naše fotografije ili znakiće, uvijek 
slijedi određena priča, nova pjesmica, recitacija ili dramatizacija priče. Djeca su najviše 
uživala u priči u slikama “Miffy na snijegu”. Svakodnevnim čitanjem i usvajanjem novih riječi , 
djeca su se i sama uživljavala i oponašala likove iz priče. Omogućeno im je da i samo probaju 
dramatizirati uz pomoć lutaka i dramskog kazališta. Osim što su se djeca upoznala sa 
određenim novim riječima poput saonice, klizaljke i slično, djeca su jačala svoj dosad stečeni 
vokabular, širili ga, ponavljali rečenice, oponašali gestama i izrazima lica. Najimpresivnije je 
to, što nakon svakog čitanja priča, djeca znaju ponoviti što se dogodilo, zašto je ptičica bila 
tužna, tko joj je pomogao, što je Miffy sve radila… Kako su Točkice djeca u dobi 2 godine, 
trebalo im je na razvojno primjeren način objasniti što se događa sa ptičicama zimi, kako im 
je hladno, da ih je potrebno nahraniti, napraviti kućicu. Za to nam je poslužila štapna lutka 
vrapčića. Kako bismo im to što bolje i jasnije objasnile poslužile smo se pjesmicom u pokretu 
“Ljuti se vrapčić na zimu”. Djeca govorom i pokretom dijeluju: govore, kreću se, a usput 
saznaju zašto je vrapčić ljut na zimu. Isto tako, za Točkice se od najranije dobi primjetio 
interes za likovne aktivnosti koje nisu ni ovdje izostale. Osim kolažiranja i bojanja zimskih 
odjevnih predmeta, djeca su prstićima imala priliku obojati svojeg vrapčica. Kod određene 
djece se vidi jasno tapkanje prstićima točno unutar zadane linije, kod određene djece 
tapkanje samo po zadanoj liniji, a kod pojedinaca osim tapkanja prisutni su kružni pokreti 
prstićima.  

Za razvoj pamćenja djeca trebaju vrijeme i ponavljanje. Velika je važnost igre kroz koju dijete 
uči i slijedi pravila. Dakle u ponuđenoj igri memory- Pronađi par, osim praćenja 
odgojiteljicine upute, dijete pronalazi isti par, razmišlja je li on zaista isti i povezuje, a osim 
toga ponovno utvrđuje predmet o kojem je riječ i govorno ga imenuje. Tu je i fina motorika 
nužna za izvođenje nebrojeno mnogo svakodnevnih zadataka koje mi odrasli izvodimo s 
lakoćom. Izradili smo savršen tematski materijal za vježbu tzv. pincetnog hvata koji označava 
dohvaćanje stvari, u početku samo s palcem i kažiprstom, dok se kasnije pridružuju i ostali 
prsti. Dijete prenosi predmet pincetom iz jedne posude u drugu, a tako i istražuje i vježba 
pritisak koji je potrebno proizvesti prstićima radi obavljanja određenog zadatka. Dobro 
razvijen pincetni hvat jedan je od glavnih preduvjeta kasnijeg pravilnog držanja olovke. Osim 
toga, djeca su u stolno manipulativnim zadacima susrela različite pokrivaljke u 3 dijela, koje 
su primjerene njihovoj dobi.  
 
 
 
 



Kako su dani bivali sve hladniji i hladniji, djeca su i sama uočila neke promjene tijekom 
boravka na zraku i pronašla led, neka su već znala što je to, neka ispitivala što je to, govorili 
kako je to hladno itd. I za vrijeme jutarnjeg kruga svako dijete je dotaknulo snijeg i istraživalo 
kako se snijeg topi kada je u doticaju sa toplom vodom ili u ugrijanim ručicama. 
Kako djeca imaju potrebu za neprestanim kretanjem, to im je i omogućeno osim u sobi 
dnevnog boravka tako i vani, bez obzira na vremenske uvjete. Zato smo imale dobro 
osmišljene pokretne igre. Jedna od dražih bila im je velika kocka sa pokretnim zadacima. 
Točkice su ove zime uživale, svladavale nove zadatke, istraživale… No kako će zima još 
potrajati, to za nas samo znali da nas još čeka mnogo izazova kojima se zajedno radujemo. 
 

 
 

     
 

    

      
 


