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DAN AKTIVNOST NAMJENA 

PONEDJELJAK JAVNI SKUP DJECE 
I ČLANOVA DND-a 

uz Dan djeteta 

(vrtić i osnovne škole) 

  

UČINIMO DJECU I 
STARIJE 

SRETNIMA! 

(kod fontane u 
Bedekovčini) 

 

 

 

 

Simbolično obilježiti početak  Dječjeg 
tjedna: na trgu , parku, igralištu u mjestu 
okupiti djecu vrtića, škola. Rukama se 

uhvate u krug pa složno i glasno izgovore 
motto Dječjeg tjedna: LJUBAV DJECI 

PRIJE SVEGA! Može se : podijeliti poruke 
djece odraslima (ranije izrađene), otpjevati 

neka pjesmica, izreći recitacija… 

Zajednički susret djece i umirovljenika: 
nastup djece Vrtića i OŠ Bedekovčina (2.a); 

aktivnosti SŠ Bedekovčina: Zajednička 
tjelovježba, Kontrola krvnog tlaka, Podjela 
poruka za mlađe i motivacijskih poruka za 

starije osobe 

Izložba učeničkih radova na temu “starost i 
starenje”; prezentiranje plakata ; 

promoviranje aktivnog starenja; radionica za 
starije osobe na temu “Spriječimo 

predrasude i učinimo starije ljude sretnima” 

  Kreativna radionica u organizaciji DND 
Bedekovčina 



UTORAK POSJET DJECE I 
ČLANOVA DND-A 

NAČELNIKU 
OPĆINE 

 

POKLON 
PRVOŠKOLCIMA 

 

 

PORUKE DJECE 
UČITELJIMA 

(OŠ Brestovec 
Orehovički, PN) 

Prigodno i kratko izreći mišljenja i 
prijedloge djece o tome što želimo da se u 
općini još učini za djecu te zahvaliti za sve 

do sada učinjeno 

 

U suradnji s općinom Bedekovčina posjetiti 
djecu koja su započela svoj školski  život, 
uputiti njima i roditeljima pismo podrške s 

dobrim željama za uspješnost u savladavanju 
novih obaveza, a djecu darivati prigodnim 

darom s ciljem promocije aktivnosti DND-a 
(u obje matične i obje područne škole) 

 

 Povodom Dana učitelja djeca će poruke 
pisati i čitati svojim učiteljima/učiteljicama 

SRIJEDA 

  

PREDSTAVLJANJE 
AKCIJE:  „OPĆINA 
PRIJATELJ DJECE“ 

IZBORI ZA DJEČJE 
OPĆINSKO VIJEĆE 

ČESTITKA 
UČITELJIMA 

Upoznati djecu u školama s akcijom i 
trenutnim stanjem na putu dobivanja naziva. 

Upoznati učenike 4.-7.razreda u školama 
općine s Odlukom o osnivanju Dječjeg 

općinskog vijeća, kandidaturom i izborima 

Aktivna participacija učenika u pripremi i 
izvođenju programa za učitelje 

  

ČETVRTAK 

 

10.ROĐENDAN 
GRUPE ZA 
POTPORU 
DOJENJA 

 

OTVORENJE 

KLUPE ZA 

DOJENJE!  

KUĆICA ZA 

KNJIGE: 

„Vitamin Č“ 

Priprema rođendanske proslave za majke 

dojilje i bebe u Nacionalnom tjednu dojenja i 

Dječjem tjednu: djeca i tete vrtića, Učenici 

SŠ Bedekovčina, Volonteri Društva „Naša 

djeca“, 

Članice udruge „Našenina“ i voditeljica 
grupe Vesna Glas, patronažna sestra 

 

OPĆINA BEDEKOVČINA i KO akcije 
OPD pripremili su  POSEBAN DAR ZA 

MAME I BEBE – mjesto za dojenje 
 

Darivanje Kućice za knjige i slikovnica 
prikupljenih u akciji DND-a „Slikovnicu 

dam- sretan sam!“ Ambulanti Bedekovčina 
(pedijatrijska ambulanta) 



 

PETAK 

  

  

 

  

SUSRETI UČENIKA 
4.RAZREDA 
OPĆINE U 

OREHOVICI 

„NEKA 
ODRASTANJE 
BUDE DJEČKA 

IGRA“ 

  

 Organizirati prigodne aktivnosti i igre s 
ciljem upoznavanja, druženja, zabave , igre  i 

generacijskog povezivanja učenika/ca 
4.razreda svih škola općine. 

Poticati volonterski društveni i stručni rad s 
djecom, te aktivnu participaciju djece u 

aktivnostima lokalne zajednice 

 
       


