DANI KRUHA – DANI ZAHVALNOSTI ZA
PLODOVE ZEMLJE 2020.
Svake se godine 17. listopada slave Dani kruha kao znak
zahvalnosti plodove zemlje. 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. Danima kruha najviše se vesele djeca predškolske dobi jer
tada imaju priliku samostalno mijesiti i izrađivati vlastiti kruh ili pecivo.
„Kapljice“ - Novi Bukovac

Oblikuju ga prema vlastitoj želji, puštajući mašti na volju, malim

(ne)spretnim ručicama gnječeći i razvlačeći komade tijesta koje su im odgojiteljice ove godine dijelile. Nakon
pečenja u vrtićkoj kuhinji, vlastiti pečeni kruh djeca mogu jesti ili nositi s ponosom kući gdje će podijeliti s
ukućanima.
Dan kruha provlači se cijeli tjedan kada djeca imaju priliku
naučiti sve o nastajanju kruha, od zrna do finalnog proizvoda – kruha.
Osim o kruhu, djeca se u tjednu kruha upoznaju vrstama voća i drugim
plodovima zemlje, uglavnom jesenskim (povrće, žitarice, bilje). Pritom ne
treba zanemariti ni poruku o važnosti zdrave prehrane.
Kao i svake godine djeca i odgojiteljice Dječjeg vrtića Bukovac
obilježili su Svjetski dan hrane i Dane kruha aktivnostima stvaranja
kruha, aktivnostima koje su ove godine bile prilagođene aktualnim
uvjetima i higijenskoj sigurnosti.
„Kapljice“ - Novi Bukovac
Mario Perus, mag. praesc. educ.

U našem vrtiću kao i svake godine u mjesecu
listopadu, obilježavaju se Dani Kruha i Zahvalnosti za
plodove zemlje, kao i zahvala Bogu na svim plodovima
kojima nas dariva u jeseni.
Ciljevi:


upoznati djecu s procesom nastajanja kruha(od zrna

do pogače)

"Medvjedići" - Novi Bukovac

približiti im blagovanje i važnost kruha kao duhovnoj

i životnoj snazi
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 ukazati na važnost zdrave prehrane i tradicije kruha
Ove godine smo obilježili Dane Kruha i
Zahvalnosti za plodove zemlje drugačije nego prijašnjih
godina
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epidemioloških

19,

te

uz

pridržavanje

mjera

(često pranje ruku, svako
dijete

je

imalo

svoje

tijesto i roditelji nam nisu
bili u mogućnosti biti
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„gosti u skupini“, te nas
naučiti

svojim

pekarskim

vještinama).

Unatoč tome, Dane Kruha smo realizirali uz puno
veselja,

osmijeha

i

dobre

volje.

Djecu smo upoznali s

"Loptica“ - Bukovac na brijegu

procesom nastanka kruha uz edukativne video zapise
„Od zrna do pogače“, pjevali smo prigodne pjesme:
„Mlin“, „Mali pekar“, „Kruh“, „Zrno“, i priče: „Anin
kruščić“, „Pec Ivo čovječuljak od tijesta“, „Kruh“,
„Prispodoba o gorušičinom zrnu“, „Crvena Koka“,
„Mlinareva kći“, „Bajka o
kruhu“,

te

recitacije,

zagonetke i sl.
"Loptica“ - Bukovac na brijegu

Simbolička igra u

centru pekare bila je vrlo sadržajna sa bogatim pekarskim
proizvodima specifičnih imena: „Kukuruzko“, „Špagica“,
„Smijalica“, „Smotanac“, „Okruglaš“… Djeca su spoznala
važnost kruha za sve ljude i sjetili smo se u svojim
molitvenim zahvalama, svih onih koji nemaju kruha u
izobilju kao i mi, koji smo ga u mogućnosti blagovati svaki

"Medvjedići“ - Novi Bukovac

dan, kruh ne bacamo i adekvatno ga skladištimo.
„Blago danu koji počne mirisima kruha !“
Ivanka Ivančić
odgojiteljica mješovite skupine „Medvjedići“ (od 3-7 god.)
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