
 

 

 

 

PLAN RADA LJETI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021. 
 

 

Tijekom srpnja i kolovoza odgojno obrazovni rad provodit će se u specifičnim 

organizacijskim, materijalnim i komunikacijskim uvjetima.  

 

 

  Ljetna organizacija temeljit će se na:  

 Epidemiološkim mjerama i naputcima nadležnih tijela  

 Podacima o broju prisutne djece koji su dobiveni anketiranjem roditelja 

putem mailova  

 Realnom broju  prisutne djece  

 Organizacijskim i prostornim mogućnostima vrtića  

 

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2021. odgojno-obrazovni rad provodit će se 

prema planu u objektima kako slijedi: 

 Centralni objekt u Braće Cvijića 18  bit će otvoren cijelo ljeto 

 objekt u Horvaćanskoj radit će do 18.06. i od 01.09.2021.  

 objekt u Zagrebačkoj radit će do 5.07. i od 1.09.2021. 

 objekt u Dugavskoj radit će do 19.07. i  od 1.09.2021. 

 

S obzirom na uvjete i potrebe djece fokus odgojno obrazovnog  rada bit će 

na svim područjima razvoja s naglaskom na socioemocionalnom  razvoju.  

Ljeto je prilika da pokaţemo na koji način brinemo o sebi i drugima.  

Također, vrijeme je to kad ispitujemo neke svoje granice, mogućnosti i razinu 

spremnosti za prilagodbu na drugačije uvjete. 

 

 

Plan je otvoren i fleksibilan, a odgojitelji ga mijenjaju i dopunjuju prema 

interesu djece, ali i svojim zapaţanjima o tome što i na koji način djeci treba  

tijekom ljeta.   

 

 

 

 

 



ODGOJNO OBRAZOVNE ZADAĆE 

 

Kod promišljanja i planiranja zadaća odgojitelji se rukovode pravom djeteta 

na slobodu iskazivanja, slobodu izbora i kretanja u odnosu na: 

  sadrţaje i  ponuđene aktivnosti 

  vrste igara i slobodu uključivanja i isključivanja iz istih 

  prostor i mjesto za igru, suigrače iz bazične, ali i ostalih skupina  

  materijali i sredstva za igru 

 

U ljetnom radu naglasak je na sljedećim zadaćima: 

 

1. Zadaća iz područja socioemocionalnog područja 

  

 Pomoganje djetetu u uspostavljanju komunikacije i suradnje s 

drugom djecom i odraslim osobama  

 Pomoći djetetu u upoznavanju upozna prostor vrtića (vanjski i 

unutarnji) 

 Iskazivanje dobrodošlice i slanje jasnih poruka djeci – pravila 

ponašanja i upute koje se odnose na kretanje i korištenje prostora 

vrtića te sredstava za igru.   

 

2. Zadaće iz područja brige o sebi i drugima 

  

 Upućivati i poučavati djecu o vaţnosti odrţavanja higijene, osobito 

pranja ruku  (model - ovisno o dobi djece). 

 

Primarne potrebe:   

 zadovoljavanje potreba za tekućinom  

 zaštita od sunca  i vrućine 

 odijevanje  prikladne obuće (NE natikače i japanke) i odjeće 

 upućivanje na brigu jednih za druge  

 primjerenosti pojedinih aktivnosti sukladno vremenskim uvjetima 

 

3. Zadaće iz područja tjelesnog i psihomotornog razvoja  

 

 Omogućiti djetetu korištenje odgovarajućeg  prostora i vremena  za 

iskazivanje svojih mogućnosti, ali i ovladavanje novim (motorika, 

preciznost, radno praktične aktivnosti …) vještinama 

 Planirati i provoditi kineziološke i motoričke aktivnosti koje objedinjuju 

istraţivačko spoznajni  i motorički razvoj 

 

 

Navedene zadaće daju prednost:  

 aktivnostima iz područja razvijanja slike o sebi i drugima 

 socijalnim igrama i vještinama, komunikacijskim vještinama  

 opaţajno-praktičnim, radnim, istraţivalačkim aktivnost  

 aktivnosti koje potiču na samozaštitu i brigu o sebi i drugima 



Odgojitelji su duţni provjeravati prisutnost djece te posebnu brigu voditi o 

djeci s posebnim odgojno obrazovnim potrebama. Ovisno o vrsti potrebe 

uspostavljaju suradnju i komunikaciju s kuhinjom, stručnim timom, drugim 

odgojiteljima koji u tom periodu rade.   

 

 

Materijalni uvjeti rada nalaţu korištenje: 

 

 svih raspoloţivih prostora – sobe, terase, igralište 

 sredstava za igre na zraku - sprave na igralištu, lopte i druga sredstva za 

tjelesne aktivnosti, prostirke... 

 materijala za istraţivačke aktivnosti – voda, posudice, kapaljke, cjevčice,  

magneti, papiri, spuţvice, ogledalca, različiti neoblikovani materijali i 

sredstva, prirodni materijali... 

 materijala za likovno izraţavanje – papiri, boje, kreda, kartonske kutije, 

školjke, puţići, kamenčići i dr.  

 sredstva za scenske igre i improvizacije – kulise, panoi, paravani, lutke na 

štapu, ginjol lutke, lutke na prstićima... 

 glazba, nosači zvuka po ţelji djece, šuškalice, udaraljke, zvečke, igre 

brojalicama 

 tkanine – prozračne i svijetle 

 

  

BORAVAK NA IGRALIŠTU 

 
Odgojitelji se dogovaraju i pridrţavaju plana  izlaska na igralište.  

Svi su upoznati s planiranim aktivnostima i ponudom poticaja. S obzirom na 

veličinu igrališta i mogućnosti koje ono pruţa, potrebno je pojačati suradnju i 

dogovaranje. Posebno je to vaţno iz sigurnosnih uvjeta.  

 

Odgojitelji su duţni osiguravati vizualnu i fizičku pokrivenost igrališta, tj. 

kretanja djece.  

Posebna paţnja odgojitelja usmjerena je na ulazak i izlazak roditelja (vrata, 

ograde, zatvaranje). Prema potrebi komuniciraju s roditeljima i naglašavaju 

vaţnost opreza i poštivanja sigurnosnih protokola.   

 

S obzirom na ponudu na igralištu – okoliš, bilje, cvijeće potrebno je poticati 

istraţivačko edukativne aktivnosti, kao i aktivnosti iz područja MLO projekta.  

 

 

 

 

 

 

 



PREPORUĈENI SADRŢAJI RADA KOJI SE KOMBINIRAJU OVISNO O PLANIRANIM 

ZADAĆAMA, A PROVODE SE PRVENSTVENO NA OTVORENOM: 

 

Napomena: sve aktivnosti provodimo na načine koji osiguravaju pedagošku 

sigurnost i zdravstveno higijenske uvjete    

 

 

 igre imenima – Koga nema, Moje ime je…, Gdje se tko skrio, Postava glasa 

na zadani ton, Jakove tko te zove, Pogodi po glasu, igre bez dodira, 

pantomima   

 emocije: razgovor o osjećajima , slikovnice na temu osjećaja  

 igre za upoznavanje: Tko sam ja (Ja u malom ogledalu, Ja u velikom 

ogledalu, Što mi je u glavi, što me plaši, veseli…) 

 igre traţenja – traţimo skriveno blago (u sobi, na igralištu), pronašli smo 

mapu sa skrivenim blagom, razgovori u krugu na različite teme - što ţelim, 

što mi treba, što ne volim, zemlja djece i druge igre upoznavanja i 

opuštanja, Ja u  najviše volim…, U vrtiću ne volim…, Da barem mogu... 

 aktivnosti vezane uz podsjećanje na vaţnost brige o higijeni tijela, osobito 

pranja ruku 

 izrada postera i plakata na različite teme: sunce, bilje, cvijeće 

 male slikovnice i zajednička slikovnica Ljeto u vrtiću 

 imitativne igre i igre uloga - u restoranu, na trţnici, igre trgovine, u posjetu 

muzeju, putujemo i došli smo na: pusti otok, u veliki grad, jezero, rijeku, 

planinu ... 

 putujemo na pusti otok – što će tko ponijeti, koga bi poveo sa sobom i 

zašto... 

 «glazbeni kutić», slušamo glazbu, slikamo glazbu, plešemo glazbu... 

 pogled iz našeg igrališta - što vidimo  

 

 

 
 


