
ZAŠTITA DJEĈJIH PRAVA  - NAŠA JE NAJVAŢNIJA ZAJEDNIĈKA ZADAĆA.  
Svako dijete moramo zaštititi od bilo koje vrste zlostavljanja i/ili zanemarivanja.  
                                 I dakako, osigurati stalan nadzor odraslih. 
 

 
          

                  PROSLAVA ROĐENDANA U VRTIĆU   

Rođendani su izuzetno vaţni - dijete ima priliku doživjeti jedan poseban dan sa 

svojim prijateljima i odgojiteljima, u svojoj skupini, u svom vrtiću. RoĎendanski dan je 

važan slavljeniku, ali i ostaloj djeci, jer je to prirodna situacija ispunjena osjećajem 

radosti i zajedništva. Tom prilikom djeca meĎusobno iskazuju pažnju i naklonost i to 

ne zbog „zasluga“, već zbog same činjenice da postoje, da su djeca. Nerijetko, 

danima prije, ali i nakon proslave, pričaju o slavlju te u igrama i aktivnostima u vrtiću 

razmjenjuju iskustva i doživljaje i iskazuju emocije. 

Odgojitelji promišljaju načine na koje će se sva djeca u skupini uključiti u pripremu 

slavlja. Proces pripreme je, kao i sama proslava, doživljaj i iskustvo za dijete – 

ukrašavanje prostora, izrada poklona za slavljenika, postavljanje stola, izbor glazbe, 

osmišljavanje igara i aktivnosti… Pritom je značajno svako dijete potaknuti da 

samostalno čini sve što može, svaku priliku učiniti prilikom za učenje i razvoj i 

organizirati one aktivnosti u kojima dijete može aktivno sudjelovati. Za dijete je važniji 

proces (djelovanje) nego rezultat (iako nije nebitan). Kakvo će biti ozračje tijekom 

roĎendana - ovisi o okruženju i prilikama koje smo djetetu osigurali. KONKRETNO: 

 

 Na ulaznom panou ispred prostora dnevnog boravka djece, i/ili kutiću za roditelje, 
postavlja se plakat s fotografijom slavljenika, tzv.: „Rođendanski dan“ – poziv i 
obavijest o proslavi, sadržaj čestitke/poruke i okvirni prijedlog poželjnih / mogućih 
aktivnosti  

 

 Odgojitelj s roditeljem unaprijed dogovara što može donijeti za konzumaciju te 
kako će se i koliko aktivno on kao roditelj uključiti u proslavu tog dana u skupini 

 
 Svako je dijete „individualni slavljenik“ – proslava se realizira u (samom) terminu 

rođendana (iznimno drugačije ukoliko za to postoji valjani razlog) 
 

 Osmišljava se i izrađuje album s crtežima, izjavama i porukama, odn. slikovnica 
ili neki drugi poklon prema invenciji djece 

 

 Organizira se „traženje“ poklona (najčešće u prostoru dnevnog boravka, ali i 
izvan njega npr. u pretprostoru skupine, na dvorištu i sl.…) 

 
 

              STANDARDI RADA U VRTIĆU „REMETINEC“          
                           (4 ) 



 Prostor se prigodno uređuje/ukrašava (balonima, porukama, vrpcama…) i 
priprema se  svečani stol - djeca sama biraju što će staviti i kako, sama serviraju 
te tako uče o „Bon-tonu“ odn. ponašanju u posebnim prigodama. Sama se 
poslužuju i zajedno blaguju ono što su pripremila (i na to su silno ponosna).   

 

 Osmišljava se čestitka koja se usmeno upućuje slavljeniku, s porukama koje 
afirmiraju osobnost djeteta (po uzoru na koncept „dijete-dana“) 

 

 Slavljeniku se pjeva, pleše se, svi se vesele... 
 

 Konzumiranje hrane, pića i slatkiša – iako nije prioritetan čimbenik proslave, 
njezin je neodjeljivi, sastavni dio. Vodeći računa o utjecaju zdrave prehrane na 
rast i razvoj sve djece i svakog pojedinog djeteta te u skladu s primjenom 
recentnih prehrambenih standarda, izradili smo zdrave rođendanske jelovnike          

              detaljne Informacije donosimo u zdravstvenom  kutiću, na vrtićkom  
     Web-u. 
 
 

 Slavljenik bira aktivnosti koje će se realizirati tijekom tog dana  – dakako, u okviru 
poželjnih mogućih izbora. Nude se zabavni sadržaji – uz već navedene aktivnosti 
pjevanja i plesanja, tu su i kvizovi, igre koje potiču smijeh i šalu, takmičarske i 
društvene igre itd. itsl. 

 

 Fotografiranje djece tijekom proslave rođendana je poželjno – dakako, uz 
prethodno dobivenu suglasnost od roditelja sve djece na fotografijama, a  
namijenjeno je internom „objavljivanju“. To je svojevrsni podsjetnik na ugodno 
ozračje i aktivnosti, „razmjena“ iskustava s drugima koji toga dana nisu bili u 
prilici slavlja, afirmiranje djeteta/djece kao vrijednosti same po sebi… - proslavu 
će fotografirati odgojiteljice ili izravno roditelj (po dogovoru) 

 
 
PRIJEDLOG AKTIVNOSTI ZA DJECU JASLIĈKOG UZRASTA :  

 IzvoĎenje pokreta uz  glazbu - ples, oponašanje smiješnih, djeci bliskih likova,  
veseli vlakić… - aktivnosti koje izazivaju smijeh i dobro raspoloženje 

 Pjevanje pjesmica – kratke, poznate, primjerene (disco ritmovi nisu dobno  
adekvatan  izbor), izvoĎenje poznatih brojalica...  

 Čašćenje (svjećice nisu potrebne, kao ni aktivnosti crtanja albumai sl.)  

 Aktivnosti tipa - otisak dlana, boja putuje po papiru… 
 
 
PRIJEDLOG AKTIVNOSTI ZA DJECU VRTIĆKOG UZRASTA:  

 Razgledavanje obiteljskih fotografija/albuma s fotografijama i  
zapisima, koje je u vrtić donijelo dijete slavljenik – dolazak iz rodilišta,  
obiteljske proslave i sl. kako bi se zajednički podsjetili na radost „čina“  
roĎenja i vrijednost djeteta samog po sebi, istakli specifičnosti  
osobnosti djeteta, potakli samosvjest… 

 Tematski roĎendani (vulkani, roboti, istraživači, znanstvenici…),  
sportski, zabavni... (predstava za slavljenika, festival, društveno  
zabavne igre…) 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Rođendanskih dobrih  želja uvijek je mnogo. Evo i naših: 
 

 Narasti dobar 
 

Tvoje su srce isprele tople ruke, vedrinu ti utkale u obraze i snove. 
Tebi preostaje samo jedno - da rasteš. Narasti dobar. 
Tvoji su dani vjetrovite ptice i ne znaš što će sutra biti, ali ti možeš jedno, ti 
možeš ono pravo - narasti dobar. 
Ne daj da ti grubost i suze zamute oči. Iz njih blagi potok uvijek neka teče. 
Samo tako ćeš, vjeruj, narasti velik, narasti dobar. 
Budi prijatelj svakom i čuvaj u sebi sve što je bilo lijepo i sve što si htio  
I sve što si snio i rasti hrabro. Narasti dobar. 

                      Stjepan Lice 

 

               

              … uskoro smo ponovno s vama! 


