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Poštovani roditelji, lijepo Vas pozdravljamo. Budući da se zbog pandemije
COVID-19 ne može održati roditeljski sastanak u vrtiću, ovim Vas putem želimo
obavijestiti o važnim stvarima. Tako bi Vas na samom početku upoznale s dnevnim
redom:
1. Djeca i mediji
2. Period adaptacije
3. Dnevna rutina vrtića
4. Dobne karakteristike djece mlađe mješovite skupine
5. Suradnja s roditeljima

1. DJECA I MEDIJI
Živimo u razdoblju elektroničkih medija koji se vrlo brzo razvijaju iz dana u
dan, pa su djeca u današnje vrijeme izložena medijima od najranije dobi, što uvelike
utječe na njihov rast i razvoj. Mediji su svugdje oko nas, na poslu, u školi, u vrtiću,
kod kuće te je današnji svijet nezamisliv bez medija, a pogotovo sada u ovoj
pandemiji COVID-19. U suvremenom društvu svaka nova generacija djece odrasta u
okolini koja je sve bogatija novim medijima i njihovim sadržajima. Pod pojam medija
osim televizije, računala i mobitela, ubrajamo i tisak, knjige, slikovnice te crteže.
Slikovnice su kod djece vrlo bitne jer im pomažu pri stjecanju novih pojmova,
razvijaju rječnik, shvaćaju povezanost slike i riječi, pridonose u obogaćivanju mašte
itd. Svi ovi oblici medija su jednako važni jer iz medija učimo i mediji oblikuju
društvenu stvarnost. Mediji formiraju naša mišljenja te nas na neki način odgajaju.
Zbog toga je poželjno da su mediji prisutni u djetetovoj svakodnevnici, ali u
ograničenoj mjeri i pod nazorom roditelja.
Djeca kroz razne crtiće, slikovnice pa čak i uz neke kompjuterske igre i
televiziju mogu naučiti čitati, pisati, brojati. Neka će djeca možda prije naučiti
prepoznati slovo ili broj uz neku igricu koja je popraćena animacijama, raznim
bojama ili glazbom nego pukim objašnjavanjem. Ipak sve treba imati svoje granice,
pa tako i korištenje medija. Gledanje televizije može pozitivno utjecati na razvoj
djetetova vokabulara, pomoći pri razvoju empatije, upoznavanju svijeta i na razvoj
samopoštovanja, ali mediji ne mogu zamijeniti izravnu interakciju s roditeljima.
Mediji stoga nikada ne bi smjeli biti sredstvo za nagrađivanje ili kažnjavanje djeteta.
Roditelji svakako trebaju voditi brigu o tome koliko djeca vremena provode pred
kompjuterom ili televizorom te na kakve sadržaje se orijentiraju. Djecu treba
upozoriti na to da njihovi idoli u igricama ili na televiziji nisu savršeni te da ne smiju
oponašati njihove osobine, pogotovo u igricama koje potiču nasilje.

Bez obzira gdje živjeli, mediji nas okružuju i utječu na naše živote, pa tako i na
razvoj djece što možemo vidjeti iz svakodnevnih situacija. Djeca puno više vremena
provode za kompjuterom ili mobitelom nego što se igraju vani sa prijateljima.
Današnja djeca vrlo rano dobivaju svoje mobitele i počinju se služiti njima što je u
prošlosti bilo neprihvatljivo. Pojavio se problem pretilosti jer djeca kao ni odrasli ne
izlaze iz svojih domova, veće zadovoljstvo im je sjediti kod kuće ispred televizije.
Ljudi komuniciraju jedni sa drugima preko interneta više nego što razgovaraju u
stvarnosti. Također se javlja i nasilje putem interneta. Djeca ne znaju da li je neko
ponašanje dobro ili loše, oni ga interpretiraju na svoj način jer su ga vidjeli i bilo im
je zanimljivo. Bitno je da roditelji razgovaraju s djecom o tome što vole gledati,
kakve igrice vole igrati, ali isto tako da im pokušaju objasniti prednost i nedostatke
koje nam mediji donose. Ako neko dijete oponaša scene koje je vidjelo na televiziji ili
u igricama svakako s njime treba razgovarati i vidjeti koji je uzrok takvog ponašanja.
S djecom treba provoditi razne aktivnosti koje će ih naučiti razlikovati fikciju i maštu
koja se prikazuje na reklamama, u crtićima ili u igricama i stvarnosti. Npr. potaknuti
djecu da naprave vlastitu igračku s kojom će se igrati kako bi nadomjestili osjećaj
tuge i manje vrijednosti jer nisu dobili igračku koja se reklamira na televiziji.
Većina dječjih razvojnih psihologa se slaže da nije preporučljivo gledanje
ekrana ( tv, mobitela, tableta i računala) za djecu prije treće godine života zbog
intenzivnog razvoja dječjeg mozga u toj dobi. Za djecu od 3 do 5 godina
preporučuje se gledanje sadržaja primjerenog toj dobi do 60 minuta dnevno.

2. PERIOD ADAPTACIJE
U skupini je upisano 20-ero djece u dobi od 2. godine i 10 mjeseci do 3 godine
i 11 mjeseci. U grupi imamo 10 dječaka i 10 djevojčica. Kod većine djece prilagodba
je prošla vrlo uspješno jer je većina djece bila upisana u vrtić. Dvoje djece je
naknadno upisano u vrtić i oni su se također prilagodili na nove prijatelje,
odgojiteljice i na rutinu vrtića.

3. DNEVNA RUTINA VRTIĆA
Radno vrijeme vrtića za roditelje i djecu je od 5,30 do 16,00 sati. Djeca po
zakonu ne smiju u vrtiću boraviti dulje od 10 sati.
Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta OBAVEZNO se javiti matičnoj
odgojiteljici ili odgojiteljici koja je u skupini. Ne ostavljati dijete ispred vrata sobe ili
vrtića.

Dijete dovode i odvode iz vrtića osobe navedene u izjavi roditelja o dovođenju
i odvođenju djece. Ukoliko dijete dovodi ili po njega dolazi osoba koja nije navedena
u izjavi, roditelj je dužan o tome obavijestiti odgojiteljicu. Odgojiteljica ne smije
predati dijete nepoznatoj osobi. Ukoliko vidite da zbog opravdanih razloga nećete
stići na vrijeme po dijete (npr. kvar automobila), svakako javite u vrtić na poznate
brojeve telefona.
Zbog pandemije COVID-19 preporuča se dovođenje djeteta do 8,00 sati zbog
toga što se zaključavaju vrata vrtića, zbog lakšeg uključivanja djece u aktivnosti i igru
i zbog kontinuiteta dnevnog rada. U slučaju kasnijeg dolaska potrebno je kontaktirati
vrtić i najaviti kasniji dolazak. Vrata vrtića se otključavaju u 14,00 sati. U slučaju
dolaska u vremenu između navedenog potrebno je pozvoniti na zvono (šifraniku, na
tipku pored koje piše kuhinja). Molimo osobe koje dolaze po dijete nakon ručka da
dođu u 12,00 sati. Ukoliko po djecu dolazite u vrijeme između 12,00 i 14,00 sati ili
neko drugo vrijeme između 8,00 i 14,00 sati molimo Vas da najavite prethodno
odgojiteljicama, te da dođete u točno vrije koje ste najavili. Molimo Vas da se
prilikom dovođenja djeteta i dolaska po dijete pridržavate propisanog razmaka,
nosite maske, dezinficirate obuću i ruke prilikom ulaska u vrtić. Molimo roditelje i
osobe koje dolaze po djecu da obavezno izmjere svoju temperaturu na ulazu u
vrtić i upišu u knjigu evidencije. Osobe koje dolaze po djecu, a da nisu roditelji ili
skrbnici, uz svoje ime i prezime te potpis trebaju upisati i svoj broj mobitela.
Molimo roditelje da mjerenje temperature djece vrše kod kuće i da o tome
obavijeste odgojiteljice.
Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta s roditeljima možemo razmijeniti
samo osnovne informacije o djetetu. Za dulji razgovor potrebno je dogovoriti
individualni razgovor nakon radnog vremena odgojiteljice. Molimo najaviti razgovor
barem dan prije.
Jutarnje dežurstvo je od 5,30 do 6,30 ili 7,00 sati, a poslijepodnevno od 15,30
do 16,00 sati u odgojnoj skupini „Ježeki“. Ovisno o epidemiološkoj situaciji vezanoj
uz virus COVID-19 možda će biti i drugačije.
U sklopu dnevnih aktivnosti i igara djeca će biti poticana na samostalnost. Ne
očekujemo da djeca već sve znaju sama, ali od njih se očekuje da probaju, da se
potrude i na kraju, svatko prema svojim mogućnostima nauči. Od djece se prilikom
obuvanja i izuvanja očekuje samostalnost pa je dobro da imaju obuću koju mogu
sami obući (na zatvarač ili čičak) i skinuti.
Odgojiteljice će svakako pomoći svakom djetetu u radnjama u kojima mu je
pomoć potrebna, ali dijete koje samo sijedi i ne želi ni probati samo obuti cipelicu ili
obući hlačice, poticat ćemo da se svakako proba i potrudi se. Molimo i Vas roditelje

da s nama surađujete po tom pitanju i da ih i kod kuće potičete na samostalnost jer
će im utoliko biti lakše u vrtiću.
Svako dijete ima svoj krevetić i svoju posteljinu. Jastučnice (za manji jastučić)
djeca donose od kuće i nose ih kući na pranje. Čiste jastučnice se donose petkom
kako bi ostajale do ponedjeljka. Djeca tako zapamte koji je njihov krevetić i lakše ga
pronađu kad idu spavati. Zbog virusa COVID-19 trenutno se ne smiju donositi
nikakve druge igračke osim plišanih za spavanje koje ostaju također u vrtiću i
petkom se odnosi kući na pranje.

4. DOBNE KARAKTERISTIKE DJECE MLAĐE MJEŠOVITE SKUPINE ( djeca u
dobi od 3 do 4 godina)
MOTORIČKA POSTIGNUĆA
* može trčati oko zapreka
* stajati na jednoj nozi 5-10 sekundi
* skakati na jednoj nozi
* popeti se i spustiti se na tobogan bez ičije pomoći
* hvatati loptu koja mu je upućena
* raditi kolut naprijed
* upravljati triciklom i okretati pedale
* koračati stepenicama prema dolje izmjenjujući noge
FINA MOTORIKA
* graditi toranj od 9 malih kocaka
* ponavlja crtež križa
* oblikuje predmete od gline ili plastelina
* upotrebljava obje ruke za jednostavne aktivnosti
* slijedi šablonu
* može prerezati papir
RAZVOJ GOVORA I KOMUNIKACIJE
* razumije značenje posljedičnih i pogodbenih rečenica
* može izvršiti 2-3 naredbe u nizu
* razumije kada mu se kaže „hajdemo se pretvarati“
* može slagati rečenice sa 4-5 riječi
* koristi prošlo vrijeme i govori o prošlim događajima

*
*
*
*

upotrebljava osobnu zamjenicu kada govori o sebi
pamti barem jednu dječju pjesmicu i može ju pjevati
govor mu je razumljiv, ali još ima grešaka u izgovoru
postavlja pitanja TKO, ŠTO, ZAŠTO itd.

SPOZNAJNI RAZVOJ
* imenuje 4 boje
* slaže kocke ili kolutove po veličini
* prepoznaje i imenuje problem
* postavlja pitanja da bi nešto saznao
* može nabrojiti do 7 predmeta
* zna koliko ima godina
* imenuje 6 dijelova tijela kada mu se kaže njihova funkcija
* sortira predmete u grupe- prema istim svojstvima (boja, oblik, veličina)
* postaje svjesno sadašnjosti i prošlosti
* imenuje i pridružuje predmete koji si međusobno pripadaju
* može natočiti tekućinu iz malog vrča ili vodu iz slavine
* zakopčava i otkopčava odjeću
* samo pere ruke
* samo obavlja nuždu
* jede i pije koristeći žlicu, vilicu i čašu
* samo počisti ono što prolije
* samo sprema igračke
* samostalno oblači odjeću i cipele
* pita za dopuštenje kada želi upotrijebiti tuđi predmet
* igra se sa 2-3 djece s međusobnom komunikacijom i suradnjom
* slijedi 3 grupna pravila
* sudjeluje u aktivnostima pod rukovođenjem odrasle osobe 10-15 minuta

5. SURADNJA S RODITELJIMA
Suradnja i dobra komunikacija s roditeljima nam je vrlo važna prvenstveno
radi dobrobiti i što ugodnijeg boravka djeteta u vrtiću.
Za sva pitanja roditelji mogu zvati na brojeve telefona vrtića koji se nalaze na
oglasnoj ploči i web stranici vrtića. Fiksni telefon vrtića je 049/465-100 na koji se
javlja tajnica, a mobitel vrtića je 091/763-4067 na koji se javljaju djelatnice u kuhinji

koje će prenijeti obavijest odgojiteljicama. Na web stranici vrtića nalazi se i službeni
mail vrtića dv-konjscina@post.ht.hr na kojeg također možete poslati svoja pitanja.
Molimo Vas da pratite obavijesti koje se nalaze i koje će biti :
Na oglasnoj ploči i kutiću za roditelje pored vrata skupine „Ježeki“.
Na ulaznim vratima vrtića i oglasnom stupu kod ulaznih vrata.
Na internetskim stranicama vrtića.
Također Vas molimo da se odazovete na roditeljske sastanke, radionice,
priredbe koje će biti organizirane tijekom godine ovisno o epidemiološkim uvjetima,
da popunjavate informativne ankete koje se provode u vrtiću koje su informativnog
karaktera zbog organizacije rada u određenim periodima, te da se informirate o
svojem djetetu putem individualnih razgovora. Bilo bi poželjno da se roditelji
informiraju kroz takve razgovore barem 1 puta tijekom pedagoške godine.
Informacije koje možemo razmijeniti prilikom dovođenja djeteta u vrtić ili odlaska
kući su osnovne i vrlo kratke te su individualni razgovori idealna prilika za otvoren
razgovor roditelja i odgojitelja ( rješavanje svih pitanja, razgovor o djetetu i sl.).
Informacije se daju roditeljima samo za njihovo dijete.
Predstavnica roditelja je gđa. Željka Košutić (broj mobitela nalazi se na
oglasnoj ploči vrtića).
Lijepo Vas molimo da svaki dan pogledate djetetov ormarić. U njega ćemo
staviti odjeću koju je taj dan dijete zaprljalo, a odjeću koja nedostaje molimo
donijeti. Dijete u vrtiću treba imati 2-3 kompleta potpisane rezervne odjeće( gaćice,
čarape, hlače, majice). Po potrebi i više ( npr. više gaćica i hlačica ako se dijete
odvikava od pelene). Dijete bi trebalo imati potpisanu odjeću i stabilnu obućupapuče ( ne kroksice, natikače, japanke) radi sigurnog kretanja. Osim toga dijete
treba donijeti u vrtić potpisani fascikl za spremanje likovnih radova. Nadamo se
suradničkom odnosu roditelja i odgojitelja, a sve za dobrobit vlastitog djeteta, ali i
ostale djece u skupini.

BOLEST DJETETA
Molimo roditelje da prilikom dovođenja djeteta obavijeste odgojiteljicu
(matičnu, dežurnu) o eventualnim ozljedama, masnicama nastalim kod kuće ili
nekim teškoćama (npr. ako je dijete loše spavalo, doživjelo nešto neugodno i sl.).
Molimo roditelje da djeci prije dolaska u vrtić izmjere temperaturu te da
informacije prenesu odgojiteljici.

Ukoliko dijete u vrtiću dobije povišenu temperaturu, proljev, povraća ili ima
druge zdravstvene teškoće, odgojiteljica će telefonski obavijestiti roditelja i
zamoliti ga da dođe po dijete ako je potrebno. U tom slučaju roditelj obavezno
donosi ispričnicu za dijete prilikom povratka u vrtić. Također i ako je dijete ostalo
kod kuće zbog bolesti obavezno je donijeti ispričnicu prilikom povratka djeteta u
vrtić.
Odgojiteljica ne smije u skupinu primiti dijete koje ima temperaturu, svrab,
uši, konjuktivitis, parazite, proljev ili povraća te ako nakon bolesti dolazi bez
liječničke ispričnice. Ako se dijete jedan dan ne osjeća dobro i zbog toga je ostalo
kod kuće nije potrebno donositi liječničku ispričnicu.
Odgojiteljice u vrtiću djeci ne daju lijekove donesene od kuće osim po pisanoj
preporuci liječnika.
Molimo roditelje da obavijeste vrtić u slučaju bolesti ili izostanka djeteta.
Molimo roditelje da poštuju kućni red vrtića, kojeg možete pročitati na
oglasnoj ploči kod ulaznih vrata, da se pridržavate mjera propisanih od HZJZ, pratite
obavijesti na oglasnim pločama vrtića i internetskim stranicama vrtića. Molimo
roditelje da OBAVEZNO NOSE maske kod dolaska i odlaska iz vrtića.
U vrtić se ne donosi hrana niti slatkiši od kuće. Ako se ima nešto za pojesti
onda se pojede ispred vrtića ili prije vrtića. Na hodniku nema jela zbog toga što
nema zadržavanja na hodniku.
„Veseli petak“- donošenje igračaka od kuće petkom trenutno NE PROVODIMO
zbog mjera vezanih uz COVID-19.
Proslave rođendana- roditelji donose voće sa računom za voćnu tortu koji u
vrtiću radi odgojiteljica. Može se donijeti svjećica ali paketići sa slatkišima se
trenutno NE DONOSE zbog mjera vezanih uz COVID-19.
Za sva dodatna pitanja molimo Vas da kontaktirate vrtić telefonskim putem ili
putem maila.
Zahvaljujemo se roditeljima na pažnji i nadamo se uspješnoj međusobnoj
suradnji. Ostanite nam zdravi. Srdačan pozdrav, Vaše odgojiteljice!

