
Različitost nas obogaćuje, otvara nas prema drugima i 

poučava o vlastitoj kulturi, tradiciji i naslijeđu  

Projekt: Super je bit različit! 

  

 

 

Početkom mjeseca ožujka u našu odgojnu skupinu upisan je dječak (6 g) iz Brazila.  

Kako bi djeci približili osobitosti zemlje iz koje T. dolazi koristili smo plakate i fotografije 

vezane uz Brazil, povijest i znamenitosti, fotografije hranu i događaje; enciklopediije i knjige, 

atlase svijeta i rječnike. Kroz aktivnosti  upoznavanja hrane i obilježavanja praznika i 

događaja (nogometno prvenstvo) vezanih uz Brazil uključili smo i njegovu obitelj u odgojno-

obrazovni rad vrtića. Ovakve aktivnosti pokazale su se izvrsnim za međusobno upoznavanje 

roditelja i odgajateljica, ali i roditelja između sebe.  

Aktivnosti su prerasle u projekt koji se proširio ne samo na upoznavanje Brazila, već na 

usvajanje znanja o svim zemljama svijeta, njihovim kulturama i običajima kao i na 

upoznavanje naše zemlje – Hrvatske, kako bi T. kroz igru upoznao kulturu i običaje zemlje u 

kojoj trenutno boravi. Vrtić nam je za ove aktivnosti nabavio dodatni materijal: igru „Djeca 

svijeta“ globus, zemljopisnu kartu, mnogo sredstava za igre i aktivnosti smo izradili i 

napravili sami, a roditelji su se uključili u prikupljanju potrebnih materijala. 

Aktivnosti provedene u skupini: 

 Dječak je sam izabrao znak za svoj ormarić: zastavu Brazila. 

 Centar za istraživanje različitosti: enciklopedije, atlasi, zemljopisne karte, globus, 

stolne didaktičke igre: Puzzle - osjećaji,   Pokrivaljke s slovima,     Stolne društvene 

igre,  Memory: hrvatski izumi…          

Svako dijete i obitelj mora imati jednake mogućnosti za učenje i sudjelovanje, bez 

obzira na spol, rasu, etničku ili vjersku pripadnost, jezik, kulturu, vjeru, socio - 

ekonomski status, strukturu obitelji, dob ili posebne potrebe. 



              

                                                         

         
        

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                                  

                                                                            

           



                 Brazil: Rio de Janeiro                                          Izrada plakata – Brazil 

 

 

 Pripreme za nogometni derbi: Hrvatska – Brazil = 2 -2

               

 

Brazilski i hrvatski  nogometaš 



       

      

Naučili smo kako se kaže skupina „Srčeka“ na drugim jezicima... 

  

Aktivnosti koje smo djeci nudili, prema njihovom interesu, omogućile su im usvajanje novih 

znanja o svijetu, o njima samima, ali i o njihovim prijateljima, obiteljima... sličnostima i 

razlikama koje ih povezuju. Kao temeljni cilj postavili smo zadatak da se T. osnaži, da 

postane sigurniji u sebe, ponosan na svoj indentitet i podrijetlo te da djeca u skupini upoznaju 

njega, kulturu iz koje dolazi, te uče cijeniti i poštovati druge. . 

„Kroz promicanje odgojnih vrijednosti  multikulturalizma već u dječjim vrtićima, 

otvaraju se  vrata međusobnog razumijevanja  i  života u miru. Kad djeca shvate da su 

pripadnici pojedinih skupina jednako važni kao i drugi, neke od predrasuda, koje 

možda postoje, automatski će nestati.“ 
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