
Vodeni tjedan zdravlja 

 

Povodom obilježavanja Dana zdravlja, DV Proljeće uključio se u projekt pod nazivom Vodeni 

tjedan zdravlja, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. U vrtiću smo proveli brojne 

aktivnosti na temu vode i zdravlja, a u aktivnostima su sudjelovale sve naše skupine, od 

najmlađih jaslica do najstarijih predškolaraca.  

Vodeni ponedjeljak obilježili smo eksperimentom „Putujuća duga“ u kojem su djeca s 

oduševljenjem pratila kako boja „putuje“ po ubrusima uronjenim u vodu različitih boja. Također, 

igrali smo i vodeni memory u kojem su djeca uparivala dvije iste sličice njima poznatih radnji 

povezanih s vodom (pranje ruku, tuširanje, pijenje vode, zalijevanje cvijeća…) . Starije su 

skupine, zajedno s odgojiteljicama, izradile edukativni plakat o vodi.  

   

 

U utorak smo učili o vodi na Zemlji igrom „Voda je kap, voda je kiša“. S djecom smo razgovarali 

o tome gdje sve možemo pronaći vodu, a najveći interes djeca su pokazala za pokus „Pravimo 

kišu“. Proveli smo i aktivnost „Oblak, rijeka, potok, lokva“ gdje su djeca  hodala po špagi, nogu 

pred nogu, pazeći da ne stanu u „lokvu vode“.  Nakon proučavanja slikovne karte Životinje 

svijeta, djeca usvojena znanja o životinjama koje žive u moru utvrđuju i proširuju u aktivnosti 

sortiranja životinja prema njihovom staništu kao dio aktivnosti „Tko sve živi u moru?“. 

   

 

 

 

 

 



U srijedu smo u vrtiću obilježili važnost higijene za naše zdravlje. Neke od aktivnosti koje smo 

proveli su igra kupanja lutkica, slikanje nevidljivom bojom te imitativna igra pranja voća i 

povrća.  

    

U četvrtak smo obilježili najvažniji dan ovog tjedna – Dan zdravlja! S djecom smo razgovarali 

o tome koliko je voda važna za zdravlje, pa je svako dijete dobilo dnevnik u kojem su bojali čaše 

s vodom koje su popili te na taj način pratili vlastiti dnevni unos vode. Ovaj smo dan obilježili i 

različitim istraživačkim, glazbenim i  likovnim aktivnostima od kojih je jedna i „Ples vode“. 

   

 

U petak smo učili da je voda za nas jako važna, pa ju zato moramo čuvati. Proveli smo aktivnost 

„Čistimo potočić“ u kojoj su djeca učila o važnosti razvrstavanja otpada i očuvanja okoliša. Na 

koje sve načine možemo čuvati vodu naučili su nas naši predškolarci izradom kreativnog i 

edukativnog plakata.  

     

 



    

Obilježavanjem vodenog tjedna zdravlja u našem dječjem vrtiću razvijali smo odgovornost 

prema prirodi i njenim resursima, posebno vodi kao važnom i nezamjenjivom čimbeniku u životu 

ljudi, biljaka i životinja te aktivno stjecali znanja racionalnog korištenja vode u vrtićkom i 

obiteljskom okruženju.  


