
                                                                                                                                          

eTwinning projekt : 

Our kindergarten – important events 

Sudjeluju odgojne skupine : Pačići , Bumblebees , Konjići i socijalni pedagog Tanja 

Cvijanović 

 

Ciljevi : 

Motiviranje djece za učenje engleskog jezika. 

Upoznavanje drugih Europskih  zemalja, njihove kulture i tradicije. 

Pokazati djeci da postoje druge zemlje sa svojim obilježjima i tradicijom. 

Usvajanje tolerancije. 

Steam aktivnosti. 

Web 2 alati. 

Radni postupak : 

Ovaj projekt je započeo u 10. Mjesecu 2018. I trajati će do 6. Mjeseca 2019. 

U 10. Mjesecu zemlje sudionici projekta su se međusobno upoznali. 

 

 

 

 

 

 



 U 11. Mjesecu zemlje sudionicu su predstavile svoju zemlju, svoj grad i vrtić. Te su djeca 

imala priliku upoznati druge zemlje ,njihove običaje  i tradiciju. 

  

      

Na radu predstavljanja naše zastave, lokacije, kulturnih događaja u našoj ustanovi i zemlji, 

tradicijskih jela, pjesme i plesa djeca su međusobno surađivala unutar grupa. Pri tome su 

osvještavale i usvajala znanja o vlastitoj zemlji, kulturi i tradiciji. 

U 12. Mjesecu djeca su imala priliku online otpjevati  pjesmu na svojem jeziku te upoznati 

djecu iz druge zemlje. Bumblebeese su imali online razgovor sa prijateljima iz Turske. 

 



U 01. Mjesecu je svako dijete dobilo jednog prijatelja kojemu je napisalo novogodišnju 

čestitku i primilo od toga djeteta čestitku. 

 

 U 2. Mjesecu svaka zemlja predstavlja neku igru koju njeni prijatelji mogu odigrati. 

 

U 3. Mjesecu svaka zemlja je predstavla  svoju kulturu kroz aktivnosti koje su implementirane 

u odgojno obrazovni rad zemlje, to su izleti, igre, dramske aktivnosti i sl. 

   



U 4mj. radilo se je na stem aktivnostima i aktivnostima kodiranja. Djeca su se prvi put susrela 

sa ovom aktivnošću a radila su aktivnost kodiranja koju su pripremili odgajatelji iz Poljske. 

 

U 5. Mjesecu prikazali smo aktivnosti vezane uz majčin dan. 

  

U 6. Mjesecu pripremili smo prezentacije aktivnosti koje smo radili u ovome projektu i 

sudjelovali u završnim evaluacijama  projekta. 

 



Također smo prikazali važne dane koje obilježavamo u našem vrtiću  : Tjedan mobilnosti, 

Olimpijski dan, Svjetski dan kazališta, Dan planeta Zemlje, Dan čitanja na glas, Dan očeva, 

Svjetski dan osoba sa Down sindromom. 

Prikazali smo običaje i tradiciju vezane uz  obilježavanje  Božića i Uskrsa. 

Pokazali smo mjesta diljem lijepe naše koja su djeca posjetila kroz svoje izlete i neke 

ustanove u našem gradu ( Gradska knjižnica, Hitna pomoć i Dom zdravlja, Pošta , škola…). 

Sve aktivnosti koje su se provodile obuhvaćale su cjelokupni razvoj djeteta, djelujući pri tome 

na područja razvoja : motorike, socio- emocionalno razvoja, razvoj spoznaje i razvoj govora, 

dječjeg stvaralaštva i kretivnosti. 

Roditeljima je prezentiran program na roditeljskim sastancima, a u predvorju vrtića mogli su 

vidjeti ploču gdje su bili izloženi radovi tijekom projekta. 

 

                                                                                 Pripremile : Nikolina Pleša, Ružica Leš 

 

 

 

 


