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Pedagoška godina 2020./2021. 

 

 

SLIKOVNICA „STVARANJE SVIJETA“ 

Tijekom ove pedagoške godine s djecom smo promatrali i istraživali svijet koji 
nas okružuje te kako smo nastali. Cilj nam je bio pobuditi kod djece zanimanje 
za promatranje i otkrivanje, čuđenje, divljenje i zahvalu prema svemu što je od 
Boga stvoreno.  

Uz mnoštvo aktivnosti na kraju je nastala slikovnica „Stvaranje svijeta“.  



 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SV. JOSIP I DAN OČEVA  

Obilježili smo blagdan Sv. Josipa te na taj način djeci približili lik sveca u 
njegovoj ljubavi i brizi za Mariju i Isusa. Djeca su napravila za svoje očeve 
medalje kao orden ljubavi prema vlastitom ocu. 



 

 

 Lik to je dragoga sveca 
kojega vole odrasli i djeca. 

U njega je jaka zaštitnička ruka 
koja zna što je ljubav i radnička muka. 

Srce mu je veće od tvoga i moga 
zemaljski je otac čovjeka i Boga. 

Slavimo danas spomen na njegov dan 
imenjaci njegovi – sretan vam imendan. 

                                     B. Blažević 

  

SVJETSKI DAN PLESA 

U vjeri zajedništvu i ljubavi obilježili smo Svjetski dan plesa uz pjesmu uz 
pokrete „Tko stvori ovu našu zemlju“ . 

 



 

MAJČIN DAN 

Mjesec svibanj posvetili smo majci. U liku vlatite majke u djeci pobuđujemo i 
ljubav prema Isusovoj i našoj majci Mariji.  

  

 

 



 

PRIČA O ANĐELU 

Dan prije dolaska na svijet, nerođeno dijete upita Boga: 

„Kažu mi da me šalješ sutra na Zemlju, ali kako ću tamo živjeti, tako malen i 

bespomoćan?“ 

Bog mu odgovori: „Između mnogih anđela izabrao sam jednoga za tebe.“ 

„Ali ovdje na nebu ne radim ništa, osim toga što pjevam i smijem se. To mi je 

dovoljno da budem sretan.“ 

„Tvoj će ti anđeo pjevati i smijati se s tobom svaki dan. Osjetit ćeš njegovu 

ljubav i bit ćeš sretan.“ 

„A kako ću razumijeti što mi govore, kad ne poznajem njihov jezik?“ 

„Tvoj će ti anđeo s mnogo strpljivosti i nježnosti reći sve najljepše i najslađe 

riječi koje si ikada čuo. Naučit će te govoriti. Tvoj će anđeo sklopiti ruke i 

naučiti te kako se moli.“ 

„Čuo sam da na Zemlji postoje zli ljudi. Tko će me zaštititi?“ 

„Tvoj će te anđeo štititi, pod cijenu vlastita života.“ 

„Ali ja ću biti žalostan ako te više ne budem viđao.“ 

„Tvoj će ti anđeo uvijek govoriti o meni i naučiti te kako me uvijek možeš naći, 

iako ću ja uvijek biti uz tebe.“ 

U tom trenutku na nebu zavlada tišina i sa Zemlje dopriješe glasovi, te djetešce u 

žurbi progovori: 

„O Bože, ako moram sada krenuti, molim te, reci mi ime moga anđela.“ 

„Ime tvoga anđela uopće nije važno. Zovi ga jednostavno: MAMA.“ 



I ZA KRAJ PORUKA NAŠIM PREDŠKOLCIMA 
 
STEPENICAMA DO ZVIJEZDA 
 
Na puti do zvijezda TRI stepenice stoje 
Na prvoj piše: »Cijeni i poštuj prijatelje svoje!« 
Na drugoj: »Trudi se i radi najbolje što možeš, 
Jer do zvijezda nije tako lako stići!« 
 
Čak i kada je teško. ti nastavi tim putem ići, 
Jer ako odustaneš put te odvest neće 
Niti do zvijezda, a niti do stepenice treće. 
 
I zato upamti ovo treće 
NAJVAŽNIJE I NAJVEĆE ŠTO VODI DO SREĆE: 
Uvijek vjeruj u sebe i znaj da možeš svašta. 
Možeš mnoge stvari o kojim sanja tvoja mašta. 
I ako ti nekad bude teško, 
I pomisliš da si stigao do dna, 
Ti samo budi hrabar i reci sebi: 
»TO MOGU, TO HOĆU I USPJET ĆU  
JER U SEBE VJERUJEM JA!«  
 

 
 


