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Dani kruha 2021. 

 

Dani kruha sastavni su dio Dana zahvalnosti za plodove zemlje koji se 

svake godine obilježava 17. listopada, što je ove godine palo u nedjelju stoga su 

svoje aktivnosti djeca radile kroz 

dva tjedna. Dan kruha usko se 

veže uz Svjetski dan hrane koji se 

od 1979. godine obilježava 16. 

listopada radi jačanja svijesti 

javnosti o problemu nedostatka hrane u svijetu i potrebe borbe protiv gladi.  

Osim osvještavanja najmanjih o važnosti hrane, proizvodnji kruha od polja 

do stola, djeca svake godine imaju priliku isprobati svoje vještine u stvaranju 

vlastitih pekarskih proizvoda. Naravno, najzabavniji 

dio uvijek je kada treba 

zamijesiti tijesto. Tada do 

izražaja dolazi sva raskoš 

talenata koji djeca posjeduju. 

Kako bi uspješno zamijesili 

tijesto, najprije moraju 

ovladati potrebnim 

sastojcima. Stoga se tjedan dana kroz pjesmice, priče i 

sklopove aktivnosti djeca Dječjeg vrtića 

Bukovac pripremaju naučiti od čega se dobiva 

brašno, koji je put od sjemenke do mlina, što 

se s kruhom događa dodavanjem kvasca, 

zašto kruh izlazi vruć iz pećnice. I kada to već 

pjevuše bez problema, u ruke im dolaze i 

brašno i sol i kvasac i voda. I zabava počinje.  
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Ruke pune ljepljivog tijesta 

koje se razvlači i nikako da se 

odlijepi. Pregače oko vrata, kapice 

na glavama, kuhače, valjci i ostali 

pribor spremni su za mukotrpan rad 

koji završava sretnim dječjim licima 

kada je njihov vlastiti kruh gotov. Ili pecivo 

ili neka kiflica... kad je tijesto oblikovano, a 

pogotovo kada je ispečeno. Tada samo 

preostaje zagristi u vlastiti proizvod i 

okusiti kako je ispao. Treba li idući put 

više ili manje soli. Ili koje sjemenje više 

nećemo stavljati jer nam se ne sviđa. I 

polako se pripremaju postati pravi mali pekari. Do iduće godine i novog veselja. 

Mario Perus, mag. praesc. educ. 


