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Organizacija rada 

 

S ljetnom organizacijom odgojno-obrazovnog rada započinjemo u ponedjeljak, 21. 

lipnja 2021. godine i ona traje do utorka, 31. kolovoza 2021. U tom razdoblju radnici će 

koristiti godišnje odmore, a zbog najavljenog znatno manjeg broja djece objekti će raditi 

prema slijedećem rasporedu: 

 Centralni objekt, Ljubijska 79a, bit će otvoren cijelo ljeto – tijekom srpnja i 

kolovoza 

 Područni objekti, Hrvatskog proljeća 18-22,  bit će otvoreni do petka 18. lipnja 

2021., a zatim se zatvaraju sve do srijede, 1. rujna 2021. 

 

Od ponedjeljka 21. lipnja do utorka, 31. kolovoza, roditelji s lokacija Hrvatskog proljeća 

18-22 dovodit će djecu u centralni objekt Ljubijska 79a, prema planiranom rasporedu 

rada odgojnih skupina.  

 

 

Ljetni plan rada za pedagošku godinu 2020./21. (21.6.- 31.8.) – radni materijal 
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Program njege, zaštite i odgojno-obrazovnog rada s djecom prilagođen je potrebama 

djece i njihovom boravku u vrtiću tijekom ljetnih mjeseci. Provoditi će se prema ovom 

orijentacijskom planu odgojno-obrazovnog rada a u skladu s: 

 razvojnim mogućnostima djece (u odnosu na dob djece) 

 aktualnim potrebama i interesima djece (mješovite pojedine skupine, specifične 

teme) 
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 specifičnim uvjetima i sadržajima vezanim uz PROVOĐENJE PREVENTIVNIH 

MJERA ZAŠTITE I SMANJENJA RIZIKA ŠIRENJA INFEKCIJE 

KORONAVIRUSOM 

Okvirni plan rada stručnih suradnika, tajništva, računovodstva i tehničkog osoblja 

dostupan je u tajništvu vrtića. U prilogu tablica planiranog broja prisutne djece , broj 

skupina i zaposlenika. 

 

Ciljevi i zadaće tijekom ljetnog perioda 

 

 

Uvjeti odgojno-obrazovnog rada i boravka djeteta u jaslicama /vrtiću tijekom ljetnih 

mjeseci su specifični te smo sukladno tome odredili i specifične zadaće. 

 

U području zadaća odgojno-obrazovnog rada ljeti, a osobito u sadašnjim uvjetima 

provođenja preventivnih mjera zaštite i smanjenja rizika širenja infekcije 

koronavirusom  intenziviramo rad na očuvanju i zaštiti zdravlja djece uz svakodnevno 

maksimalno korištenje velikih zelenih površina kojima su okruženi naši objekti te 

prirodnih faktora –zraka, vode i sunca.  

Posebna briga na očuvanju i zaštiti psiho-fizičkog zdravlja djece potrebna je zbog 

specifične organizacije rada (spajanje skupina, promjene odgojitelja)  o kojoj smo 

govorili u prethodnom poglavlju, a zbog koje djeca ljetno razdoblje mogu doživjeti 

osobito stresno. Stoga pripremne aktivnosti u vrtiću obuhvaćaju pripremu roditelja, 

djece i svih radnika u Dječjem vrtiću Radost.  Najvažnija je psihološka i stručna 

priprema odgojitelja: 

 

 

Stvaranje uvjeta koji će olakšati prilagodbu djece na promijenjene uvjete života i rada – 

nova grupa, odgojitelj, prostor; 

- Pravovremeno informiranje roditelja o promjenama smanjit će povećanu 

zabrinutost roditelja, povećat povjerenje roditelja da je naš vrtić mjesto na kojem 

se tijekom cijele godine stručno planira rad i na kojem je dijete na prvom mjestu. 

Zadovoljstvo roditelja olakšat će prilagodbu djece na novonastalu situaciju. 

- Pravovremeno prikupljanje podataka od roditelja o posebnim potrebama djece 

bit će prva  mjera prevencije i zaštite fizičkog i psihičkog zdravlja djeteta. 

- Upoznavanje djece s odgojiteljicama koje će raditi tijekom ljetnog razdoblja 

umirit će djecu jer će znati tko će o njima brinuti dok njihove tete nema (razvoj 

spoznaje da je ono tu  dobrodošlo, da mu se tete raduju, razvoj osjećaja ugode, 

zbrinutosti i sigurnosti). 

- Prisjećanje djece na eventualna ranija iskustva boravka u vrtiću tijekom ljetnog 

razdoblja podsjetit će djecu da su u vrtiću uvijek sigurni, da će im biti dobro i 

bez njihove tete ili prijatelja iz grupe.  

- Upoznavanje djece s uvjetima boravka u novom prostoru putem priča o 

pravilima ponašanja, o ritmu dana, o novim odgojiteljicama i prijateljima, putem 

fotografija o novom vrtiću u kojem će boraviti. 

- Izrada plana aktivnosti i događanja u vrtiću s jedne strane treba biti nastavak ili 

nadopuna dosadašnjih aktivnosti, a s druge strane plan aktivnosti treba 

omogućiti da djeca koja ostaju u vrtiću rade na sličnim temama kako bi mogli 

međusobno surađivati, pomagati jedni drugima i razmjenjivati iskustva. Stoga 

je izuzetno značajno zajedničko, timsko planiranje svih odgojitelja jedne 

smjene. Također je važno, u radu s djecom vrtićkih skupina, uvažavati ideje 
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djece i poticati na stvaralačko i raznovrsno planiranje aktivnosti i kreiranje 

sadržaja. 

 

 
 

 

Pored općih zadaća, zbog specifičnosti tijekom ljetnog perioda, neophodno je voditi 

pojačanu brigu o sljedećim posebnim zadaćama: 

- Prepoznavanje, uvažavanje i poštivanje individualnih osobina i potreba djeteta, 

- Upoznavanje sa specifičnostima u zadovoljavanju osnovnih potreba djeteta - 

kod jela, dnevnog odmora, u igri i sl., 

- Evidentiranje i uvažavanje djece s posebnim potrebama, 

- Suradnja s roditeljima, komunikacija kod dolaska i odlaska djeteta, informiranje 

o djetetu, aktivnostima (usmeno, putem kutića, izlaganjem radova djece…) 

- Koordinacija svih zaposlenika (svakog iz svoje radne uloge). 

 

Za što uspješnije ostvarivanje navedenih zadaća, potrebno je osigurati sljedeće: 

 Primjereni materijalno - organizacijski kontekst za boravak djece 

 Primjerenu organizaciju odgojno-obrazovnog rada s djecom 

 

 

Kako pružiti primjerenu podršku djetetu? 

 

Odgojitelji, iako su korona mjere još uvijek na snazi, ne mogu i ne trebaju izbjegavati 

fizički dodir s djecom ali, osim njege djeteta u jaslicama, taj dodir treba biti umjeren. 

Primjerice, odgojitelj će povesti dijete za ruku ili ga pomilovati po kosi ali neće grliti ili 

držati dijete u krilu. Takve će upute dati i djeci u grupi. 

Djecu često treba osvještavati da je, zbog sigurnosti i zdravlja, nužna potrebna 

udaljenost, a u aktivnostima koje zahtijevaju suradnju (primjerice igra u kutiću građenja, 

simbolička igra u obiteljskom centru…) ograničiti broj djece npr. do troje. Također treba 

jasno odrediti kada se i koliko dugo djeca mogu slobodno igrati, a kada započinju 

vođene aktivnosti odgojitelja u kojima djeca rade po zadatku i uputama.  

 

Dobro je svako jutro, kada se djeca skupe organizirati JUTARNJI KRUG – prozivka, 

dogovor o tome što ćemo se danas igrati. Odgojitelji pri tom mogu djeci iznijeti plan 

aktivnosti za danas i slijed događanja. Djeca  se osjećaju sigurnija i opuštenija su kada 

znaju što slijedi. Opisati dio aktivnosti koje planiramo kao zajedničku aktivnost, a zatim 

djeca mogu i sama u krugu planirati i dogovarati se međusobno što i s kime će se igrati, 

naravno uz pomoć odgojitelja. Na taj će način učiti važnu životnu vještinu planiranje i 

bolje zapamtiti što se sve u vrtiću događalo – organizirati informacije u glavi. S velikom 
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djecom taj se plan može naći i na papiru, a na kraju tjedna može se s djecom napraviti 

osvrt na cijeli tjedan. 

Nove rituale (npr. često pranje ruku, uzimanje tekućine…) i nova pravila (npr. broj djece 

u aktivnosti, način na koji se posprema soba…) možemo zvučno označiti (zvono alarma 

koje je znak za pranje ruku ili posebna melodija koja označava pospremanje sobe) ili 

vizualno (kartice s brojevima koje stoje uz kutić, slikovne kartice novih pravila ili plakat 

pravila, pješčani sat koji mjeri vrijeme igre…). To će djeci ali i odgojiteljima pomoći 

da se samoorganiziraju u novom prostoru i lakše svladaju nova pravila. Mnogi naši 

odgojitelji te metode prakticiraju odavno. 

Odgojitelji mogu, u prostor sobe u kojem rade, donijeti svoje osobne stvari i sredstva za 

rad što će obogatiti pospremljene i prazne prostore vrtića. To će odgojiteljima pomoći 

u radu, a psihološki pružiti osjećaj da si u svom. Djeci također treba pomoći da prostor 

dožive kao svoj. Moguće je tražiti od roditelja fotografiju djeteta ili napisati ime djeteta 

pa ga staviti u prostor, djeca mogu nacrtati svoje simbole i staviti ih na zid na kojem će 

se ispod djetetove slike dodavati njegovi likovni radovi, izjave ili pisane poruke. Sve će 

to odgojiteljima poslužiti kao dokumentacija i dokaz njihovog stručnog rada. Prijedlog 

je da nosivi zid sobe označen žutim trokutom bude zid za ovakve radove. 

 

 

Organizacijsko - materijalni uvjeti za provedbu zadaća 

 

 

U rasporedu dnevnog života treba osigurati uvjete za iskorištavanje prirodnih faktora i 

kada god to vremenski uvjeti dozvoljavaju, aktivnosti provoditi na zraku od ranog jutra. 

Funkcionalno i sadržajno bogatstvo vanjskog prostora preduvjet je kvalitetne  realizacije 

zadaća tijekom ljetnog perioda. 

Početkom ljeta betonske staze na igralištu osvježit će se bojom – uredit će se oslikani 

poligon za igru djece, a i na jasličkom igralištu će se oslikati betonske površine. 

Tijekom ljetnih mjeseci potrebno je kontinuirano nadopunjavati sredstva i materijale za 

boravak na zraku. Uz postojeća didaktička sredstva potrebno je prikupljati pedagoško-

neoblikovani materijali te samostalno i u suradnji s djecom izrađivati raznovrsna 

sredstva za igru. 

 

Odgojitelj treba osigurati da vanjski i unutarnji prostor bude prilagođen potrebama 

djece, da izaziva ugodu, potiče djecu na aktivnost i istraživanje i međusobnu 

komunikaciju. 

Zbog rada odgojitelja s djecom iz više različitih grupa, promjene prostora i drugih 

specifičnosti tijekom ljetnog perioda, posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti 

djece. Tome pridonosi povećana kontrola vanjskih i unutrašnjih prostora, primjerena 

organizacija i osmišljavanje prostora, upoznavanje djece s potencijalnim opasnostima 

te načinima zaštite i izbjegavanja istih – razvoj sposobnosti samozaštite djece te 

osvještavanje važnosti poznavanja Protokola sigurnosti koji s nalaze u svim odgojnim 

skupinama. 

Imajući na umu opasnost od rizika prekomjernoj izloženosti UV zračenja i učestale 

dnevne vrućine, odgovorno je i potrebno s djecom boraviti na otvorenom od 

ranojutarnjih sati, najkasnije do 10.30 sati, a zatim s djecom boraviti na sjenovitim 

terasama ili u zatvorenom prostoru. Sobe dnevnog boravka i prostore u kojima borave 

djeca potrebno je stalno zračiti i hladiti rashladnim uređajima. Jutarnju tjelovježbu 

provoditi obavezno na terasi. Potrebno je organizirati različite centre aktivnosti i 

događanja na nivou više skupina kako bismo poticali međugrupna druženja i suradnju. 
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Materijalna i prostorna organizacija treba biti vrlo fleksibilna i poticajna za individualne 

i grupne aktivnosti. Ljetna organizacija odgojno-obrazovnog rada treba omogućavati 

dnevno iznošenje dijela opreme iz unutrašnjih prostora na terase i dvorište. 

 

 

Na prostore terase, uz pomoć spremačica i domara treba iznositi: 

 stolove, stolice (domari) 

 plastične bazene i sredstva za igre vodom (spremačice) 

 likovna sredstva i materijale 

 slikovnice, društvene igre, slagalice 

 različit pedagoško neoblikovani materijal 

 

Na vanjski prostor dvorišta potrebno je iznositi: 

 Mekane strunjače za mirne igre u hladu 

 suncobrane, šatore 

 alat primjeren djeci za različite radne aktivnosti uređenje dvorišta  

 različite sredstva za tjelesne aktivnosti ( lopte, hodalice, užad za preskakanje, 

kuglanu, kolutove…) 

 velike kartonske kutije 

 materijale za igre pijeskom i vodom 

 pedagoški neoblikovani materijal 

 

U pripremi  materijala i aktivnosti u potpunosti pratiti interese i potrebe djece. 

 

Posebna briga treba biti posvećena osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje primarnih 

potreba djece: osiguravanje dovoljno tekućine, adekvatna odjeća i obuća, zaštitne kape 

i šeširi uz korištenje kreme za sunčanje,  boravak u hladovini i organizacija igara vodom 

(rashlađivanje vodom). 

 

 

Planiranje i programiranje okvirnih zadaća odgojno-obrazovnog rada s djecom 

 

 

Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, kako tijekom cijele godine tako i 

tijekom ljetnih mjeseci, predstavlja bitan preduvjet njegove kvalitetne provedbe. 

 

Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada tijekom ljeta podrazumijeva: 

 orijentacijski plan i program odg.-obraz. rada za razdoblje od dva mjeseca 

 tjedni plan aktivnosti na nivou grupe i više grupa 

 dnevni plan sa zapažanjima 

 

Na temelju ovog, orijentacijskog plana odgojno-obrazovnog rada, za pojedine dobne 

grupe izvoditi će se tjedni i dnevni planovi rada za spojene skupine prema organizaciji 

rada. 
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PLAN RAZVOJNIH ZADAĆA i psiholoških uvjeta optimalnog razvoja: 

 

 

1. Tjelesni i psihomotorni razvoj 

 

 Čuvati i jačati zdravlje djece jasličkih i vrtićkih skupina koristeći prirodne 

elemente (zrak, vodu i sunce)  

 Boravak na zraku prilagoditi vremenskim uvjetima (primjereno zaštititi djecu od 

sunca, poticati ih na konzumiranje tekućine) 

 Zadovoljavati djetetovu potrebu za kretanjem i pri tom razvijati motoričke 

sposobnosti djeteta:  

U jasličkim skupinama ravnotežu, snagu i spretnost u prirodnim oblicima 

kretanja u sobi dnevnog boravka i na igralištu (hodanje, trčanje, puzanje, 

provlačenje, penjanje na sprave, spuštanje niz tobogan, vožnja autića i 

motora…) te finu koordinaciju u istraživanju i baratanju (neopasnim 

predmetima dnevne upotrebe i nestrukturiranim materijalima).  

U vrtićkim skupinama snagu krupnih mišićnih skupina kroz prirodne oblike 

kretanja na igralištu i igre na spravama (penjanje, skakanje i preskakanje), brzinu 

(u trčanju, u pokretnim i štafetnim igrama), spretnost i preciznost (u provlačenju, 

bacanju i hvatanju lopte, plesu, igri gumi-gumi, u sportskim igrama…), finu 

koordinaciju sitnih mišićnih skupina (u igrama umetanja, vezanja, crtanja, 

slikanja, modeliranja tijestom…) 

 

2. Socio-emocionalni razvoj 

 

 Olakšati prilagodbu djeteta kod promijenjenih uvjeta (novi sastav grupe, novi 

odgojitelji, prostor) i pružiti djeci emocionalnu podršku 

U jasličkim skupinama: razvijanjem osjećaja sigurnosti da je tu odgojiteljica i 

drugi koji se za njega brinu, njeguju ga i štite  

U vrtićkim skupinama: razvijanjem osjećaja sigurnosti i povjerenja da za sve što 

mu je potrebno može tražiti pomoć odgojitelja ili novih prijatelja, pronaći i uzeti 

sam u novom prostoru te razvijati samostalnost u uočavanju i izbjegavanju 

opasnih situacija u vrtiću, te brizi o vlastitom zdravlju: pokraj vode, na 

spravama, u adekvatnoj zaštiti od sunca i pravovremenom uzimanju napitaka 

 

 Podržavati vedro i veselo raspoloženje – optimizam raznovrsnošću sadržaja 

(poticati raznolike aktivnosti koje izazivaju radost, ugodu, smijeh, bliskost, 

privrženost, povjerenje) te sposobnost druženja s drugom djecom 

U jasličkim skupinama: osobito spremnost da igračke i prostor dijeli s drugom 

djecom (i s novim prijateljima) i da ne otima igračke te spremnost na zajedničku 

igru s drugim djetetom ili malom grupom djece (u igrama vodom, na igralištu, 

kod aktivnosti crtanja, lijepljenja…) 

U vrtićkim skupinama: razvijati sposobnost uspostavljanja kontakta, druženja i 

igre s drugom (novom) djecom i sposobnost dogovaranja i zajedničkog 

planiranja igre te suradnje u igri  

 

 Razvijati kod djeteta sposobnost samokontrole (izražavanje osjećaja na 

prihvatljiv način i mogućnost izražavanja govorom) i prosocijalna ponašanja 

(empatija, razvoj sposobnosti regulacije emocija i emocionalna stabilnost,  

poštivanje pravila i dogovora u novom prostoru, s novim odgojiteljima i 

prijateljima, rješavanje konfliktnih situacija na društveno prihvatljiv način  
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U jasličkim skupinama: da se ne gura, da pričeka, da kaže što želi, treba 

U vrtićkim skupinama: da poštuje dogovoreni redoslijed, da odloži potrebu za 

zadovoljavanjem trenutnih potreba i želja i da prakticira poželjne oblike 

ponašanja u igri s novim prijateljima 

 Razvijati samostalnost djeteta u uočavanju i izbjegavanju opasnih situacija u 

vrtiću i na igralištu – osobito za djecu koja dolaze iz područnih objekata 

 

3. Spoznajni razvoj 

 

 Razvijati stvaralačke osobine koje dijete spontano pokazuje u igri s novim 

igračkama i materijalima u novom prostoru koje može istraživati, kombinirati i 

preoblikovati 

U jasličkim skupinama: bogaćenjem materijalnog okruženja neoblikovanim 

materijalima pridonijeti aktiviranju manipulativnog i istraživačkog odnosa djece 

prema neposrednoj okolini  

Kod vrtićke djece: funkcionalnim obogaćivanjem okruženja (različitim 

nestrukturiranim materijalima, kutijama, građevnim materijalima) poticati 

istraživačko manipulativne aktivnosti, stvarati raznolike stimulacije, ideje,  

razvijati sposobnost kombiniranja novih i starih materijala, preoblikovanja 

prostora, izrade raznih konstrukcija za igru… 

Provođenjem različitih eksperimenata ( s vodom, svjetlošću, sjenom, zrakom i 

sl. ) od najjednostavnijih manipulacija do istraživanja i otkrivanja, omogućiti 

djeci aktivan stvaralački odnos prema predmetima i pojavama u svijetu uz 

stjecanje elementarnih spoznaja 

 Boravkom u unutarnjem prostoru vrtića i na vanjskom prostoru igrališta, vodeći 

računa o svim mjerama sigurnosti i zaštite djeteta, razvijati prostornu percepciju 

-  osobito za djecu koja dolaze iz područnih objekata 

 

4. Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje 

 

 Istraživati i isprobavati različite mogućnosti izražavanja gestom, mimikom, 

pokretom, govorom, glazbom, likovnim sredstvima i vlastitim tijelom 

U jasličkim skupinama: poticati dijete na slušanje i razumijevanje govora drugih 

te podržavati spontano komuniciranje djece 

Poticati i njegovati bogaćenje dječjeg rječnika i iskustvenog doživljavanja – 

osobito govornim, glazbenim  i likovnim sadržajima (igre bojom, slikanje, 

crtanje pastelama, kredama u boji, modeliranje tijestom) 

U vrtićkim skupinama: aktivirati djetetove senzorne modalitete različitim 

sadržajima (doživljajem glazbe, različitih zvukova, umjetničkih djela ili 

elementima umjetničke vrijednosti) kako bi se obogatilo dječje iskustvo te 

potaknula izražajnost govornog, likovnog i glazbenog stvaralaštva 

Bogatiti izražavanje djeteta putem dijaloga i monologa, opisivanjem, 

prepričavanjem i razumijevanjem scenskih literarnih djela (priče, recitacije, 

dramatizacije npr. na ljetnoj pozornici) 
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Oblici odgojno-obrazovnog rada 

 

I tijekom ljetnog perioda igra treba biti prevladavajuća aktivnost. Neke će igre imati 

karakter uobičajenih spontanih aktivnosti, neke karakter zajedničkih aktivnosti  i 

različitih oblika učenja djece. 

 

Koliko će igra biti spontana, slobodna ili pak strukturirana, ovisi o zadaćama i 

sadržajima same igre. Važno je da svim tim oblicima, svakoj igri i ostalim aktivnostima 

budu zajednička sljedeća obilježja: 

 interes djece 

 naglašen ljetni sadržaj 

 korištenje prirodnih elemenata 

 radost, zadovoljstvo, novine 

 mogućnost otkrivanja i eksperimentiranja 

 bogatstvo poticajnih materijala 

 
 

Prilikom izbora sadržaja mora se voditi briga o tome da odabrani sadržaj pobuđuje 

interes djece. To znači da trebamo odabrati aktualne, djetetu bliske sadržaje s 

naglašenim karakteristikama ljeta, koristiti aktualna iskustva i doživljaje djece – ljeto u 

prirodi, more, rijeke, jezera, izleti, ljetna sportska događanja, radosni ljetni doživljaji. 

 

Rukovodimo li se interesom djece, u ljetnom će periodu prevladavati tjelesne aktivnosti, 

manipuliranja i istraživanja prirodnim materijalom, radosni doživljaji i raspoloženja te 

primjena stečenih iskustava i znanja u slobodnoj i stvaralačkoj igri. 

 

Prijedlog sadržajne orijentacija odgojno-obrazovnog rada s djecom tijekom ljeta 

 

 

Odgojitelji će tijekom ljetnog razdoblja planirati niz istraživačkih aktivnosti i igara s 

djecom koje će biti razrađene kroz različite tematske cjeline: EKOLOGIJA,  

PUTOVANJE, LJETNI FESTIVALI, SPORTSKA DOGAĐANJA, ZDRAVLJE I 

VODA. 
Važno je da u planiranju aktivnosti odgojitelji slušaju i promatraju djecu i njihove 

interese te prate aktualna događanja. 
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*Za one koji žele znati više  

 

Europsko prvenstvo u nogometu 2021. koje se održava se od 11. lipnja do 11. srpnja 

u 11 država. Finalna utakmica igra se u Londonu na stadionu Wembley.  

Hrvatska reprezentacija je smještena u D skupini u kojoj će igrati protiv Engleske, 

Češke i Škotske. Dvije reprezentacije s najviše bodova u skupini automatski prolaze u 

knockout fazu turnira, dok od šest trećeplasiranih, četiri najbolja proći u knockout 

fazu turnira. Ako dvije reprezentacije u istoj skupini imaju isti broj bodova, prednost 

ima pobjednik međusobnog susreta. Ako su reprezentacije odigrale 

izjednačeno, onda se gleda gol razlika. 

 

 

 

 

Olimpijske igre Tokio 2020. koje će se održati od 23. srpnja do 8. kolovoza.  Novi 

datum za Igre XXXII. olimpijade službeno su potvrdili Međunarodni olimpijski odbor 

(MOO), Organizacijski odbor Tokio 2020, Gradsko poglavarstvo Tokija i japanska 

vlada na telefonskoj konferenciji održanoj 30. ožujka 2020. godine. 

 

Glavni grad Japana bio je već 1964. godine domaćin Igara, prvih održanih u Aziji, a 

Japanu će ovo biti ukupno četvrto domaćinstvo. Zimske olimpijske igre održane su u 

Sapporu 1972. i u Naganu 1998. gdje je debitirala naša najveća alpska skijašica svih 

vremena Janica Kostelić. U programu Igara je 38 sportova i jedna sportska grana 

prema hrvatskoj nomeklaturi sportova, a među njima su NOVI sportovi uvršteni na 

prijedlog Organizacijskog odbora OI Tokio 2020.; karate, skateboarding, sportsko 

penjanje, daskanje, baseball i softball. 
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Pedagoška dokumentacija 

 

Pedagoška dokumentacija sadrži 

- Dnevnik rada odgojne skupine sa prilogom Ljetni plan organizacije 

odgojno-obrazovnog rada koji sadrži plan razvojnih zadaća, Organizacijskih 

i materijalnih uvjeta za provedbu zadaća i okvirni prijedlog sklopova 

aktivnosti i tema, za ostvarivanje zadaća te plan osnovnih oblika suradnje sa 

sustručnjacima, roditeljima i drugima. Važno je svakodnevno bilježiti 

zapažanja o djeci. 

- Listu o evidenciji i prisutnosti djece. 

- Imenik djece: važno je ažurirati podatke u imeniku (brojeve telefona), a 

djecu s posebnim potrebama posebno označiti (crvenim flomasterom) na 

naslovnici imenika (alergije, poseban režim prehrane, konvulzije…). 

- Važno je u dodatku (na papiru koji treba biti priložen uz imenik) navesti 

specifična ponašanja djece ili roditelja koja na bilo koji način zahtijevaju 

posebnu pažnju. 

- Kutija sa suglasnostima roditelja/informacijama tko može dolaziti po dijete 

u vrtić treba biti na dostupnom mjestu u centralnom objektu. 

- Važno je provjeriti postoje li u svakoj SDB protokoli sigurnosti. 

*Odgojitelji svake skupine u kojoj započinjemo s ljetnom organizacijom obilježit će u 

dobit će novu (žutu) bilježnicu za rad ljeti i ako je potrebno, protokole sigurnosti.  
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OSTALA ZADUŽENJA – važeća pravila 

 

- Svi odgojitelji prikupit će postojeći potrošni materijal po grupama i dati ga na 

raspolaganje skupinama u kojima se ljeti radi s djecom (kolegice iz objekata u ulici 

Hrvatskog Proljeća također će svoj prikupljeni potrošni materijal ponijeti sa sobom). 

Nužne materijale (primjerice ljepila u stiku, drvofix, pastele, krede u boji, kolaž 

papir…) će se kupiti ali je važno racionalno potrošiti sve postojeće uz zalihe koje 

postoje po skupinama. 

- Odgojiteljice će, svoje osobne igračke i stvari spremit će na sigurno mjesto, a sva 

ostala pripadajuća didaktika valja ostati u prostoru sobe. 

- Važno je pridržavati se rasporeda rada koji je pripremljen početkom ljeta. 

- Izmjene u rasporedu može napraviti isključivo satničar, dežurni član stručnog tima 

ili zamjenik satničara. 

- O svakoj promjeni u organizaciji boravka djece po skupinama valja na vrijeme 

obavijestiti roditelje putem pisanih obavijesti na vratima i ulazima (o tome osim 

odgojitelja skupine brine satničar). 

- Funkcionalno i estetsko uređenje unutarnjeg prostora zajednička je briga svih 

stručnih radnika.  

- Plastelin ćemo izraditi sami: svaki odgojiteljski par koji započinje ljeto pripremit će 

dovoljnu količinu plastelina za svoju skupinu (ekonom će na vrijeme odgojiteljima 

osigurati sve potrebno) 

- Jedan stol za crtanje bit će svakodnevno osiguran na jasličkom igralištu, a drugi na 

vrtićkom igralištu. O tome će brinuti spremačice ili domari – po dogovoru.  

 

ORGANIZACIJA DNEVNIH AKTIVNOSTI 

 

- Ljetni boravak djece u vrtiću podrazumijeva specifičan ritam dana: na dvorište se 

izlazi vrlo rano, gdje je moguće i doručak valja organizirati na otvorenom. 

- Zaštita djece kremama za sunčanje odgovornost je roditelja kao i primjereno 

odijevanje djece, zaštitni šeširići, šilterice. 

- Djeca jasličkih skupina koristit će malo igralište za boravak na zraku, osim kada idu 

u vožnju velikim dvorištem. 

- Djeca vrtićkih skupina koristit će isključivo veliko igralište za boravak na zraku na 

koje će izlaziti kroz malu dvoranu. 

- Kako bismo djeci osigurali zadovoljavanje potrebe za tekućinom, odgojitelji će 

pripremiti plastične čaše za vodu. Voda će se konzumirati u dogovrenim sanitarnim 

čvorovima.  

- Tijekom ljetnog razdoblja, zbog nemogućnosti osiguravanja higijenske zaštite, djeca 

neće prati zube. 

- Oba igrališta (jasličko i vrtićko) imat će svakodnevno organizirane igre vodom; 

 

Za igre vodom iskoristit će se postojeće školjke ili bazeni. Ujutro će ih se iznijeti na 

dvorište i napuniti s vodom kako bi se voda ugrijala za igru djece. Važno je da 

odgojitelji prikupe dovoljno različitih bočica za pretakanje i igru te upozore roditelje 

o važnosti rezervne odjeće. Prijedlog je da se nabave plastične mekane prozirne cijevi 

za igre vodenim tokovima i izradu vodenih instalacija te elastična ljepljiva traka koja 

ih može povezati. 
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*Izuzetno je važno pojačati nadzor djece na igralištu. Najsigurniji način je da se 

odgajatelji ravnomjerno rasporede, osobito u nadzoru nad problemskim punktovima. 

U prilogu se nalazi tlocrt igrališta s označenim problematičnim punktovima. 

 

- Organizacija poslijepodnevnih aktivnosti: boravak djece u zatvorenim prostorima traje 

od dolaska sa igrališta do odlaska djece iz vrtića. Iznimno, za oblačnih dana, možemo i 

poslijepodne izaći s djecom na igralište. Djeca će boraviti u klimatiziranim sobama ali 

će se i hodnici uz te sobe koristiti za igre i aktivnosti djece. Mlađoj djeci i djeci koja 

osobito rano dolaze u vrtić valja osigurati poslijepodnevni odmor ali starija djeca (koja 

ne odmaraju na ležaljkama) neće se odmarati ležeći već kroz mirne igre i aktivnosti u 

sobi dnevnog boravka ili u predprostoru (osim za velikih vrućina kada trebaju boraviti 

u klimatiziranim sobama). 

 

FOTO DOKUMENTIRANJE LJETNIH AKTIVNOSTI bit će dostupno na mrežnim 

stranicama vrtića u rubrici AKTUALNOSTI na pedletu: 

 

https://padlet.com/alkapoznjakmalobabic/ved25ywfdp3ouruy 

 

 

 

PLAN IGRALIŠTA 

 

S ciljem  pojačanog nadzora djece na dvorištu/terasama važno je  da se, prilikom 

boravka na zraku, odgojiteljice dogovorno rasporede na svaki dolje navedeni punkt 

(označen križićem) kako bi pregled nad djecom bio potpuniji.  

   

Veliko igralište:  

- brdo iznad skloništa/staza koja vodi do dvorane/prostor do ograde vrtića ili do 

ograde jasličkog dvorišta 

- velika mreža-penjalica/ tobogan s kućicom kod mreže 

-  stol sa klupama/ dvije ljuljačke/ klackalice 

- zelena penjalica/velike ljuljačke/dio travnjaka za sportske igre 

- vrtuljak/ljuljačke/plava penjalica 

- narančasti tobogan/pješčanik  

- nova sprava – stijena za penjanje  

- mali tobogan  blizu dežurnog sanitarnog čvora te „slijepo crijevo“ kod novog 

ulaza u dvorište 

Malo igralište: 

- prostor ispred IV jasličke skupine 

- velika ljuljačka 

- pješčanik 

- tobogan 

                                             

 

 
 

https://padlet.com/alkapoznjakmalobabic/ved25ywfdp3ouruy


14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 
 

 

 

 

 

     * Nova sprava sa stijenama za penjanje 

 

 


