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Ožujak je prvi mjesec u kalendarskoj godini u kojem priroda „radi 100 na sat“. Kako u prirodi tako i 

u DV Remetinec, ožujak je mjesec koji je pun aktivnosti! Pa krenimo redom – 

MJESEC OŽUJAK DONOSI NAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 Ove godine u DV Remetinec ponovno se održava 

Interliber uz primjerene programe i zanimljive radionice. 

Pozivamo Vas dragi roditelji, da se svi zajedno družimo, 

slušamo i čitamo nove priče, izrađujemo svoje 

slikovnice, smišljamo svoje priče i otkrivamo svu radost i 

blago u napisanoj i pročitanoj riječi. 

Interliber se održava u sva tri objekta: u Laništu 15.3., u 

Remetincu 21.3. i u Savskom Gaju 22.3.2018. Sve 

informacije o aktivnostima, s Vama de podijeliti 

odgojiteljice. 

 

 

  

Nakon prve grupe predškolaraca koja je ove godine u siječnju 

boravila u Gradu mladih u Granešini, na red dolazi i drugi  

predškolaraci iz odgojnih skupina Brzidi, Medvjedidi i Tigridi. Njihov 

termin boravka je od 26.3. do 30.3.2018. Svi smo ved jako 

uzbuđeni i brojimo dane do polaska! 

 

Roditeljski sastanak, na temu odlaska i boravka djece u Granešini, održat de se 

19.3. u 16:30 u centralnom objektu – Lanište. 

  



INTERNI 
PRIJELAZI 

 

 

Ukoliko želite da Vaše dijete od slijedede pedagoške godine 

(rujan, 2018.) pohađa vrtid u nekom drugom objektu, 

drugoj skupini istog objekta ili dijete želite uključiti u 

jedan od naših cjelodnevnih specijaliziranih programa 

(sportski, ekološki, engleski),  

molimo Vas da osobno predate ispunjeni zahtjev u 

administraciju vrtida u centralnom objektu u Laništu od 12.3. do 

23.3.2018. svakim radnim danom od 7:30 do 14:30.  

Za specijalizirane programe dijete mora navršiti 3 godine, od 1.rujna 2018.  

Sve dodatne informacije o posebnim programima možete pročitati na plakatima koji su izloženi na 

objektima ili na našoj web stranici u Pedagoškom kutku, u dokumentu pod nazivom Što se u vrtidu radi - 

posebni vrtidki programi. 

 

 

Kako smo gotovo na polovici mjeseca OŽUJKA neke smo isplanirane aktivnosti ved i odradili: 

 

Za svako dijete je važno znati kako se ponašati u prometu, 

naročito za onu djecu koja de kroz neko vrijeme postati 

samostalni sudionici u prometu. U vrtidu starije odgojne 

skupine svakodnevno usvajaju vještine i znanja važne za 

pješake, putnike i vozače. U sklopu Nacionalnog programa 

sigurnosti cestovnog prometa u posjet su nam došli 

policijski službenici. U odgojnim su skupinama, gdje su 

bududi školarci, s djecom razgovarali o svemu što je važno 

znati i činiti kako bi bili sigurni u prometu. Djeca su imala 

mnogo priča iz prometa koje su htjeli podijeliti, ali i pitanja 

na koja su odgovarali naši važni gosti. 

 

 


