
DND STUBIČKE TOPLICE 

STRMEČKA CESTA 5A, STUBIČKE TOPLICE 

 

Program Dječjeg tjedna, 3.10. do 9.10.2011. 

 

CILJ AKTIVNOSTI. Usmjeriti pozornost najšire javnosti prema pravima, potrebama i 

aktivnostima s djecom i za djecu 

 

ZADACI: steći nova znanja i vještine iz područja prirode i društva, likovne kulture, hrvatskog 

jezika te tjelesne i zdravstvene kulture 

-razvijanje kreativnih sposobnosti i usvajanje estetskih vrijednosti 

-njegovati interes i skrb za kulturnu baštinu tradicijske običaje zavičaja 

-snalaziti se u prostoru, razlikovati i određivati poloţaj(smjer)u prostoru 

-ponoviti sadrţaje glumac, gluma, uloga, spisatelj 

- upoznati se sa pravima i duţnostima djeteta 

-izreći svoje mišljenje široj javnosti 

Nositelji aktivnosti: DND Stubičke Toplice, OŠ Stubičke Toplice,DV Zvirek, Turistička 

zajednica St. Toplice, Općina St. Toplice 

 

Korisnici aktivnosti: djeca Stubičkih Toplica 

NAČIN REALIZACIJE: 

                                   a)  3.10. 2011.- Javni skup djece-oko 10 sati formiranje povorke ispred 

škole te odlazak do centra Stubičkih Toplica( fontana).Djeca se rukama uhvate u jedan veliki 

krug te sloţno i glasno izgovaraju moto Dječjeg tjedna Ljubav djeci prije svega. Prethodno 

napisane poruke odraslima ostavljamo kod fontane. 

b) 4.10. Posjet načelniku Općine gosp. Vladimiru Bosnaru- Djeca članovi Dječjeg foruma i 

voditeljica Bernarda Sokač- dogovoreni termin u 11 sati 

c)5.10.-prijepodne-Park Maksimilijana Vrhovca- djeca ostavljaju u parku na vidljivom 

mjestu prethodno napisane poruke odraslima u kojima će pokazati stanje i potrebe 

djece,pozvati će građane da prisustvuju programima Dječjeg tjedna te da više pomaţu dječje 

aktivnosti, sva djeca zajedno slikaju na velikom platnu ističući svoja prava( platno ostaje u 

parku cijeli tjedan) 

djeca će svoje poruke ispisati i na papirnatim cvjetovima te ih ostavljati u cvjetnim gredicama 

kako bi ih odrasli primijetili i pročitali 

Mala olimpijada- športske igre i natjecanja ( gađanje u čunj, prenašanje predmeta, Mačke i 

miša, Twister,...)-igre u parku na travi 

b) u tjednu od 3.-9.listopada- izrada plakata i pisanje poruka odraslima na temu Odrasli, 

imajte u vidu i naše prijedloge! 

-izloţba plakata u auli škole 

c)  6.10. posjet knjiţevnice Ţeljke Horvat Vukelja(knjiţevni susret) 

      -iznošenje dojmova o proteklom knjiţevnom susretu 

SOCIOLOŠKI OBLICI RADA- individualni, grupni, frontalni 

METODE RADA: demonstracija, razgovor, usmeno izlaganje, inovacije, kombiniranje, 

variranje 

                                                                   Predsjednica DND-a St. Toplice: 

                                                                                  Brigitte Gmaz 


