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PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI DJECE I RODITELJA KOD KUĆE ODGOJNE SKUPINE 

JEŽIĆI 

 

1. RAZVRSTAVANJE PREDMETA PREMA BOJI 

 Tijekom našeg odgojno-obrazovnog rada uočili smo interes djece za boje pa smo im tako nudili 

niz aktivnosti povezane s raspoznavanjem boje, sortiranjem predmeta prema boji i slično. Djeca su 

tijekom takvih aktivnosti imala priliku osim vještine raspoznavanja boja razvijati i finu motoriku šake, 

koordinaciju oko-ruka, razvijati govor i bogatiti riječnik nazivima boja.  

 Danas Vam donosimo jednu aktivnost raspoznavanja i sortiranja boja putem koje djeca također 

imaju mogućnost razvijati gore navedene razvojne zadaće.  

 Ova aktivnost je primjerenija djeci od 2 godine pa nadalje, međutim mlađa djeca mogu umjesto 

pincetama predmete hvatati palcem i kažiprstom i tako vježbati tzv. pinceta hvat. Djeca uživaju u 

samom vađenju, izvlačenju predmeta i istraživanju njihove strukture i oblika.  

 

1. Dakle za ovu aktivnost Vam je potrebno 

izraditi jednu kutiju s mrežicom. Možete se 

poslužiti kutijom od cipela i špagom koju ćete 

pričvrstiti za kutiju.  

2. Potrebno je također izraditi i kartice 

označene bojom poput ovih na slici ili možete 

plastične čaše označiti bojom. 

3. Potrebna Vam je pinceta, a ukoliko je nemate 

kod kuće dijete može predmete hvatati 

prstićima. 

4. I naposlijetku potrebni su Vam predmeti u 

boji. Mi smo se poslužili ponponima koje 

imamo kod kuće, a Vi ukoliko nemate možete 

odabrati neke druge predmete u boji 

(PAŽNJA da ne budu presitni da ih dijete ne 

udahne!!) 

5. Zadatak djeci je predmete vaditi iz kutije i 

sortirati prema boji na predloške.  
 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 

 

2. PJESMA „PROLJEĆE“ 

 

 U idućem tekstu navest ćemo neke varijante izvođenja ove pjesme koje mi 

znamo prakticirati s djecom, Vi možete svoju kreativnost izraziti na različite načine pa 

se okušati u nekom novom načinu izvođenja, dajte mašti na volju!   

 

 PJESMA UZ POKRET 

 

 Pjesmu s djecom možete otpjevati na način da osmislite pokrete za svaku 

strofu. To mogu biti neki jednostavni pokreti poput okreta ili pljeskanja ritma rukom o 

ruku, o koljena ili primjerice stupanje nogama i slično, bilo što što bi dijete u tom 

trenutku potaknulo na tjelesnu aktivnost koja je posebno važna u ovo vrijeme dok su 

djeca u zatvorenom.  

 

 

 PJEVANJE UZ PRATNJU ZVEČKAMA 

 

 Pjesmu također možete obogatiti sviranjem na zvečkama prateći ritam pjesme. 

Zvečke kod kuće možete lako izraditi. Primjerice, možete bočice napuniti različitim 

prirodnim materijalima (sitnijim i krupnijim) poput kukuruza, riže, soli i sl. koji će 

stvarati različite zvukove. Djeca jako vole istraživati različite zvukove koje zvečke 

stvaraju pa im priuštite i to iskustvo. 

 

 

 

 U daljenjem tekstu nalazi se tekst i note pjesme. Ne zaboravite audiozapis 

pjesme se također nalazi u e-mailu!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. UBACI LOPTICU  

 

 Za aktivnost je potreban poklopac od 

kartonske kutije, loptica, flomaster, nož/škare. 

 Izrada:  Na poklopcu od kutije nacrtate 

klauna ili npr. cvijet, izrežete rupu dovoljno veliku 

da loptica može upasti u rupu. Ako nemate manju 

lopticu doma, možete improvizirati i napraviti ju 

od novina, papira, čarapa… 

 Djeca u ovoj aktivnosti razvijaju motoriku, 

koordinaciju oko-ruka, te strpljenje.  

 Aktivnost je primjerena za djecu od 1.god 

na dalje. Mlađa djeca će si sigurno malo pomoći 

rukama (iskustvo iz vrtića ), ali i tako razvijaju 

motoriku i koordinaciju oko-ruka.  

 

 

 

 



 

 

4. ISPRIČAJ PRIČU 

 

 Tijekom boravka u vrtiću, s djecom smo svakodnevno čitale i pričale priče, a s 

vremenom smo došli do toga da su oni nama pričali priču koju smo prije obrađivale s njima. 

Ponukane tim, odlučile smo se poslati Vam jednu slikopriču. To je priča koja nema ime, 

napisani tekst, nego djeca pomoću slika smišljaju kako naziv priče, tako i samu priču. U vrtiću 

smo to već radili, pokazalo se odlično i smiješno, jer smo za jednu slikopriču čule jako različite 

priče, što pokazuje da dječja mašta nema granica.   

 

  Tijekom pričanja slikopriča, djeca razvijaju maštu, govor, bogate svoj rječnik, razvijaju 

pažnju, a i uočavaju detalje sa slika. Ova aktivnost je za djecu koja imaju razvijen govor, dok 

mlađoj djeci možete i Vi ispričati priču.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISPRIČAJ PRIČU 
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