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Datum: 02.10.2014 [12:44:26]
Od: Info <info@savez-dnd.hr>
Prima: lanak@savez-dnd.hr
Naslov: FW: DJEČJI TJEDAN PROGRAM 2014.

 
 
From: Drustvo Nasa djeca grada Osijeka [mailto:dnd-grada-osijeka@os.t-com.hr]
Sent: Thursday, October 2, 2014 2:30 PM
To: Info
Subject: DJEČJI TJEDAN PROGRAM 2014.
 
 
 
 
 
Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:
 

Usmjeriti pozornost našire javnosti prema položaju, pravima i potrebama djece u
društvu,
organizirati igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
pokrenuti nove akcije za dobrobit djece,
poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih, da pomažu djeci u njihovu
razvoju i odgoju.

 
 

Moto Dječjeg tjedna 2014. je
lijepa i već prepoznatljiva izreka koja izražava odnos odraslih

 
Ljubav djeci prije svega

                                                    i
Odrasli,imajte u vidu i i naše prijedloge!
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 DRUŠTVO NAŠA DJECA
   GRADA OSIJEKA

 
 
 
 
DJEČJI TJEDAN
-06. do 12. listopada 2014.
 
Dječji tjedan je tradicionalna svakogodišnja akcija i aktivnost posvećena
djeci, u čijim se programskim sadržajima okuplja najviše djece i odraslih u
sredinama gdje djeluju DND.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Dječjeg tjedna 2014.
 
06. listopada (ponedjeljak)   

     OTVARANJE DJEČJEG TJEDNA –
·         nastupi u medijima

Program za djecu: na Trgu Jagode Truhelke u 9,30 sati
Crtanje na pločniku;  promocija sigurnosti djece  u prometu te pružanje prve pomoći (sudjeluje
Prometna policija i mladež Crvenog križa)

Otvaranje izložbe u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek s početkom u 10,00 sati
Radionica na temu; Različite vrste nasilja u adolescentskim vezama  za učenike OŠ Ljudevita Gaja s
početkom u 14,00 sati

Voditeljica: Mirta Faktor
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·         Radionica: Svako dijete ima pravo na sretno, zdravo i zabavno-rekreativno djetinjstvo
           Izviđački klub Javor Osijek za  učenike
           OŠ Frana Krste Frankopana u 14,00 sati

·         Druženje i igra djece i roditelja: obitelj u igri od 17,00 do 18,30 sati u igraonici Gradske
knjižnice Osijek

·         Radionica: Svako dijete ima pravo na sretno, zdravo i zabavno-rekreativno djetinjstvo  -
Izviđački klub Javor Osijek za učenike  OŠ LJUDEVITA Gaja u 16,40 sati

07. listopada (utorak)
Radionica za predškolsku djecu: Vlakić budućnosti 

Dječji vrtić Stribor s početkom u 9,00 sati
Voditeljica: Sanda Kotorac

Radionica za predškolsku djecu:  Ovako se zamišljam u budućnosti s početkom u 9,00 sati
Voditeljica: Zrinka Serdarušić

Radionica: Prijateljstvo za učenike OŠ Ivan Filipović
8,00 do 11,30 sati
Voditeljica: Ela Vilupek

Igraonica: Od srca srcu – poruke odraslima – likovni radovi u  igraonici Gradske i Sveučilišne
knjižnice Osijek od 17,00 do 18,30 sati

08.listopada (srijeda)
Posjet djeci na Klinici za Pedijatriju Osijek uz nastup plesnog studia Shine u 13,00 sati

 
 
09.listopada (četvrtak)

Radionica za predškolsku djecu: Ovako se zamišljam u budućnosti
Dječji vrtić Potočnica s početkom u 9,00 sati

Radionica: Prijateljstvo za učenike OŠ Franje Krežme
S početkom u 8,50 sati
Voditeljica Ela Vilupek

Posjet Galeriji likovnih umjetnosti za predškolsku djecu vrtića Vedri dani u 9,00 sati
Posjet Galeriji likovnih umjetnosti i likovna radionica za predškolsku djecu vrtića Pčelica u 10,15
sati
Posjet Centru Ivan Štark i lutkarska predstava za učenike: Potraga za dijamantnom suzom s
početkom u 10,00 sati

Studenti Umjetničke akademije Osijek
Radionica: Ljekovite priče  za djecu na Klinici za pedijatriju i donacija knjiga igraonici Klinike za
pedijatriju u 12,30 sati – Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Posjet Domu za djecu Klasje i predstava: Potraga za dijamantnom suzom s početkom u 17,00 sati
Studenti Umjetničke akademije Osijek
Pričaonica: Bakica priča u igraonici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek od 17,00 do 18,30 sati

10. listopada (petak)
Radionica za predškolsku djecu: Što znamo o prirodi u jesen – Dječji vrtić Sunčica  s početkom u
9,00 sati
Likovna radionica za predškolsku djecu vrtića Vedri dani u Galeriji likovnih umjetnosti s početkom u
10,00 sati
Radionica za učenike OŠ Mladost:  Živimo dječja prava i obveze u svakodnevnom životu u
prostorijama DND-a  na Trgu baruna Trenka 3 s početkom u 14,00 sati

Voditeljica: Janja lučić
Radionica: Svako dijete ima pravo na sretno, zdravo i zabavno-rekreativno djetinjstvo  - Izviđački
klub Javor Osijek za učenike  OŠ Vladimir Becić u 16,40 sati
Druženje i igra djece i roditelja: obitelj u igri od 17,00 do 18,30 sati u igraonici Gradske knjižnice
Osijek
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  11. listopada (subota)
·         Zabavno-rekreativni program i radionice za djecu

Esseker centar s početkom u 11,00 sati
·         Radionica: čitanje naglas o dječjim pravima u igraonici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

 
 

 
 
 
 
 


