
  

                                                                                                        

eTwinning projekt : 

Sudjeluju skupine Pačići i Bumblebees 

Four Seasons in a Year 

Projekt je integriran sa prirodom, vremenom i klimatskim promjenama u svim 

partnerskim zemljama. Djeca će se upoznati sa glavnim obilježjima svakog 

godišnjeg doba. Pokazati će tradiciju i običaje svoje zemlje kroz svako godišnje 

doba i upoznati će običaje zemalja partnera. 

Svaki partner će napraviti vlastito stablo na zidu i ukrašavati će ga kroz godišnja 

doba. Sva djeca će naučiti pjesmicu ˇFour seasons in a year kako bi je otpjevali 

zajedno kao zajedničku pjesmu projekta. 

Djeca će razvijati likovne vještine kroz crtanje i slikanje, također će za 

inspiraciju koristiti glazbu Four seasons od A. Vivaldia. 

Djeca će proširiti svoju spoznaju o : zvukovima prirode, slikama poznatih 

autora, pjesmama o godišnjim dobima.Planirane su mnoge aktivnosti, poput 

kuhanja, posjećivanja zanimljivih mjesta, razne svečanosti, pisanje pisama i sl. 

CILJEVI : 

- Prikazivanje običaja i tradicije kulturne baštine kroz četiri 

godišnja doba 

- Upoznavanje sa promjenama u prirodi kroz godišnja doba i 

zvukovima u prirodi  

- Slikama poznatih likovnih umjetnika 

- Uočavanje sličnosti i razlika u godišnjim dobima između 

zemalja partnera 

- Uočavanje dominantnih boja svakog god. Doba 



- Učenje pjesmica o godišnjim dobima 

- Kreiranje projektnog dnevnika 

- Poticanje dječje kreativnosti i likovnih vještina 

- Poticanje djece da upoznaju jedni druge 

- Razvijanje socijanih i komunikacijskih vještina 

- Upoznavanje djece sa ICT –em  i korištenje ga kao sredstvo 

učenja 

- Unapređivanje dječjeg znanja engleskog jezika 

- Razmjena dobrih ideja i primjera prakse 

- Promocija vrtića u Europi 

Radni postupak : 

Listopad 2018. 

- Upoznavanje svih zemalja partnera(grad, vrtić, djeca i 

odgajatelji). Izrada stabla i postavljanje u prostor. 

Djeca iz skupina Pačići i Bumblebees su zajedno izradila 

stablo i ukrasila ga listićima koje su radili novom likovnom 

tehnikom ( vosak i vodena boja ) koja im se jako dopala. Tako 

smo i potakli međusobnu suradnju između djece  različitih 

skupina. 

  



Listopad- polovica prosinaca: 

Jesenske aktivnosti koje smo sproveli su promatranje biljaka 

u našem okolišu te zamjećivanje promjena koje nastaju u 

jesen. Promatrali smo i imenovali vremenske prilike. 

Sakupljali smo u parku i našim šetnjama gradom razno lišće, 

žirove, kestene ,grančice koje smo potom koristili za igre 

istraživanja i likovne aktivnosti. Uočavali smo boje lišća i 

imenovali ih , te smo tako nakon nekog vremena spoznali u 

koje boje se jesen najviše „oblači“. Proširivali smo spoznaju o 

životinjama i njihovim životnim promjenama koje dolaze sa 

promjenom godišnjeg doba (sakupljanje hrane, ptice selice,..). 

 

 

 

 

 

 



Kroz razne likovne tehnike i prirodne materijale stvarali smo 

likovna djela sa naglaskom na jesen.  

 

 



Pokazali smo zemljama partnerima kako je jesen obukla  naš 

vrtić . 

 

Skupina Bumblebees je predstavila i svoje stablo rođendana 

koje prati kroz godišnja doba rođendan svakog djeteta . 

Također služi za grupnu povezanost i razvoj pozitivne slike 

kod svakog djeteta. 

 



    Ružica Leš, Nikolina Pleša - odgojitelji 

 

 

 

 

 

 


