
Boravak roditelja u skupini „Srčeka“ 

 

 
 
Boravak roditelja u skupini je dragocjeno iskustvo za njega, dijete, za ostalu 
djecu i odgojitelje. Svaki komunikacijski kontakt s obitelji omogućuje 
razvoj partnerskog odnosa, razmjenu znanja i unapređenje kvalitete 
odgojno-obrazovne prakse. 
 
 
 
 

 
 
 
Uključivanje u odgojno-obrazovnu praksu, roditeljima daje priliku da iz „prve ruke“ vide ponašanje svog 
djeteta u skupini, način ophođenja s drugom djecom, da sudjeluju u aktivnostima i riješe se eventualnih 
nedoumica ili predrasuda o ulozi odgojno-obrazovne ustanove. Tako mogu svladati nepovjerenje, 
nesigurnost, mogu se opustiti i zabaviti te imati pozitivan osjećaj da su i oni pridonijeli praksi. Kada članovi 
obitelji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu i borave u skupini, djeca razvijaju osjećaj da oni sami i 
njihove obitelji pripadaju široj zajednici. Na emocionalnoj razini osjećaju zadovoljstvo i ponos te razvijaju 
pozitivan stav prema društvu.  
 

 
 

Povjerenje između odgojitelja i obitelji je osnova za iskrenu, otvorenu komunikaciju! 
 
„Česta komunikacija između  roditelja i odgajatelja promiče uspješnost iskustva učenja svakoga: i 
djeteta, i roditelja i odgajatelja. Svi oni mogu zajedno ostvariti iskustvo koje promiče, izaziva i slavi 
uspjeh djeteta.“1 

                                                            
1 Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke Walsh, Kurikulum za vrtiće. Razvojno-primjereni program za djecu od 3 
do 6 godina (2001, 75) 



 
Odgovornost u uspostavljanju i održavanju 
kontakta prije svega imaju odgojitelji, ali i 
svi ostali djelatnici u odgojno-obrazovnoj 
ustanovi. Snažna povezanost i suradnja 
između njih ima pozitivne učinke na rast i 
razvoj djece. Ono što odgojitelji moraju 
zapamtiti i imati na umu je: svi roditelji žele 
svojoj djeci dobro, oni žele da djeca budu 
sretna i zadovoljna. Oni imaju najveću ulogu 
i odgovornost za postignuća djece.  
 
 
 
 
 

Roditelji su primarni u odgoju i obrazovanju svoje djece. Oni imaju pravo i obvezu donositi odluke 
koje su u dječjem najboljem interesu stoga trebaju imati uvid u njegovo napredovanje te sudjelovati u 
planiranju i provođenju odgojno-obrazovne prakse.   
   

 

 

Priliku za bolje, prisnije upoznavanje moguće je ostvariti na kreativnim radionicama, gdje je atmosfera 
ugodnija, opuštenija, a vrlo često i vesela jer se planiraju i provode oko nekih važnijih datuma i blagdana. 
Cilj radionica i druženja je omogućiti djeci i obitelji priliku za kreativno i kvalitetno zajedničko provođenje 
vremena 

     



 
Uključivanje obitelji u aktivnosti i život odgojno-obrazovne ustanove pridonosi pozitivnom utjecaju na 
dječje ponašanje, utječe na razvoj socijalnih odnosa u skupini i na njihova postignuća vezana za kognitivan 
razvoj i obrazovanje. Kvaliteta odnosa između odgojitelja i obitelji utječe i na kvalitetu dječjeg 
emocionalnog zadovoljstva, osjećaja povjerenja, sigurnosti, pripadnosti i prihvaćenosti u okruženje gdje 
provode veći dio svog djetinjstva.  
 

   

Razvoj komunikacijskih vještina počinje od najranijeg djetinjstva. Mala djeca imaju veliki potencijal, koji se 
može ostvariti u podržavajućem komunikacijskom okruženju, koji uključuje uz stimulativan prostor i 
ispravne, kreativne govorne uzore. Djeca i roditelji u takvom, podržavajućem komunikacijskom okruženju, 
stvaraju pozitivni odnos prema vrtiću, odgojiteljskoj profesiji i odgojno-obrazovnom sustavu. 
 

U mlađoj vrtićkoj odgojnoj skupini „Srčeka“, tijekom prosinca roditeljima smo na izbor ponudili raznovrsne 
radionice i aktivnosti kako bi im u ovo posebno vrijeme omogućili da provedu kvalitetno vrijeme sa djecom. 
Omogućili smo im aktivno sudjelovanje, uvid u odgojno-obrazovnu praksu, s kim se njihovo dijete igra, tko 
su mu prijatelji, kako surađuje s drugima! 

 

Odaziv roditelja je bio velik. Više od polovice roditelja je sudjelovalo, što je mnogo s obzirom da su 
zaposleni i vrlo često im je teško odvojiti vrijeme - iako znamo da bi željeli! 



Život suvremene obitelji je ubrzan, zahtjevan, ostavlja malo vremena za događaje i slobodne aktivnosti; 
stoga napor koji su roditelji uložili kako bi došli u vrtić - mi odgojiteljice još više cijenimo. 

 

DATUM VRIJEME TEMA DANA SUDIONICI 

08. prosinac 
Utorak 

09.00 – 12.00 - Uređenje blagdanskog kutića 
- Izrada zvjezdanog neba (na kartonu, oslikavanje...) 

1. 
2.... 

09. prosinac 
Srijeda 

09.00 – 12.00 - Izrada kamina od kartona...oslikavanje 
- Izrada ukrasa od limuna i naranče (rezanje+ klinčići) 

1. 
2.. 

10. prosinac 
Četvrtak 

09.00 – 12.00 - Sadnja pšenice 
-Izrada zajedničke lanterne 

1. 
2... 

11. prosinac 
Petak 

09.00 – 12.00 - Dovršavanje kamina 
- Pričaj mi priču" 
-Zajedničko kićenje bora u sobi 

1. 
2. 
3. 

16. prosinac 
Srijeda 

09.00 – 12.00 - Izrada borova od češera, oslikavanje 
- Izrada snježnog grada od  kutijica, vate, grančica 

1. 
2. 

17. prosinac 
Četvrtak 

09.00 – 12.00 - Izrada snjegovića, Djeda Božićnjaka (od bijelih i crvenih 
čarapa i tkanine i gumbića...) 

1. 
2... 

18. prosinac 
Petak 

09.00 – 12.00 - Pečemo božićne suhe kolačiće! 
- Pričaj mi priču! 

1. 
2.. 

22. prosinac 
Utorak 

09.00 – 12.00 -Izrada božićne zvijezde.. 
- Igra: slama, napravimo jaslice za bebu... 

1. 
2.... 

23. prosinac 
Srijeda 

15.30.- 16.30. -"Božićni domjenak": proslavimo uz igre, pjesmu i ples! Svi ste pozvani!!!! 

 

Boravak roditelja u skupini za vrijeme prilagodbe na vrtić je također neprocjenjivo. Roditelj svojim 
postupcima, ponašanjem (igrajući se) daje svom djetetu pozitivan primjer i gradi u djetetu pozitivne osjećaje 
prema vrtiću. Tako djeca dolaze u vrtić pripremljena, radosna je razdoblje prilagodbe na nove životne 
uvijete kraće! 

Uključenost obitelji i zajednice u vrtiću ima pozitivan učinak na razvoj djetetovog samopouzdanja i 
pozitivne slike o sebi. Igra sa roditeljima, starijom i mlađom braćom i sestrama jača i obogaćuje djetetova 
iskustva. Zato smo pozvali i njih da zajedno s „Srčekima“ provedu jedan dan u skupini. Osim vrtićke djece, 
došla su i ona braća i sestre koja već pohađaju osnovnu školu! Sara (8 g), Mihael (5 g) Chiara (6 g), Gabriel 
(2 g), Lora (6 g) i Franjo (7 g) igrali su se s nama, izrađivali ukrase, pjevali i plesali. Naša djeca su jako 
ponosna i sretna što smo ih ugostili kao i roditelje! 

Ovom prilikom želimo se posebno zahvaliti i roditeljima koji su sudjelovali: Marku (Jana), Andrei (Antea), 
Ivani (Ramona), Josipi (Josip), Petri (Miro), Antoniji (Emanuel), Marijani (Mia), Dubravki (Julija), Kristini 
(Lea), Ivani (Matija), Anamariji (Mata) i Nataši (Mia); ali i onima koji su pokazali interes a nisu se zbog 
radnih obveza ovog puta mogli priključiti.  

Hvala što ste se igrali s nama i uljepšali nam vrtićke dane! Učinili ste svoje mališane ponosnima, a nama, 
odgojiteljicama (Nikolini i Ivani) puno ste pomogli svojim sudjelovanjem i idejama!  

 

 

Zajedno ćemo i dalje graditi partnerske odnose kako bi osigurali najbolje moguće uvijete za rast i razvoj 
Naše djece! 



 
 
 

Dječji vrtić treba biti mjesto je mjesto, gdje u interakciji s vršnjacima, djecom različite dobi i odraslima, u 
planiranim i slobodnim aktivnostima, djeca usvajaju i usavršavaju komunikacijske sposobnosti! 
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