8. DANI OTVORENIH VRATA
DJEČJEG VRTIĆA BUKOVAC, 2020.
„Što se u vrtiću radi?“ „Kako izgleda jedan dan djeteta u vrtiću i što sve oni
tamo dobivaju?“ „Da li je djeci u vrtiću
zanimljivo?“ Ta i još mnoga pitanja svakodnevno
se vrte po glavama roditelja. Pogotovo onih čija
djeca tek trebaju krenuti u dječji vrtić. A vrtić je
mjesto gdje se mogu naći mnoge igre, znanja,
mudrosti... što jako dobro znaju djeca koja
provode svoje dane u vrtiću.
Kako bi osvijestili o tome i roditelje i dali im odgovore na gore postavljena
pitanja, dječji vrtići organiziraju Dane otvorenih vrata. Do izražaja tada dolaze sve
ideje, materijali i trud koji svakodnevno odgojitelji ulažu kako bi djeci boravak u vrtiću
bili što zabavniji i korisniji, a u konačnici i poučniji.
Dječji vrtić Bukovac svoje je 8. Dane otvorenih
vrata imao u utorak, 10. ožujka 2020. u novootvorenom
objektu, Novom Bukovcu, na adresi Kišpatićeva 12s. Sedam
soba dnevnog boravka pretvoreni su u tematske cjeline.
Odgojitelji su se prema afinitetima pozicionirali u sobama,
pa smo tako imali prezentacije jezičnih programa –
engleskog,

francuskog

i

njemačkog;

eko

radionice;

predstavljanje Montessori programa; senzorike - glazbene,
likovne, taktilne; istraživačkih centara i još mnoštvo toga
zanimljivoga. Naročito smo ponosni na interes koji su iskazali roditelji koji tek traže
odgovarajući vrtić i skupinu za svoje dijete, i koji su posebno uživali u ponuđenome.
Uz djecu, neki su se roditelji (ponovno) okušali u likovnom i glazbenom stvaranju,
koristeći sva osjetila, neobične materijale i instrumente.
Dane otvorenih vrata pohodila je i prava Teta pričalica, koja je posjetiteljima
nudila da sami iz čarobne vreće izvuku priču za sebe. Sve osebujnosti i bogatstvo
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Montessori programa bile su ponuđene posjetiteljima Dana otvorenih vrata, a za sve
zainteresirane našle su se i radionice, aktivnosti i igre na stranom jeziku, i to na
engleskom, njemačkom i francuskom. Na terasi novog vrtića, djeca su pod budnim
okom odgojitelja po prvi puta posadili voće i ukrasne biljke. Tamo su roditelji također
mogli vidjeti čime su sve ovladala njihova djeca i okušati se sami u aktivnostima koje
su bile pripremljene.
Mario Perus, mag. praesc. educ.
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