DANI OTVORENIH VRATA
DJEČJEG VRTIĆA BUKOVAC, 2019.

Vrtić je mjesto gdje se sakrivaju mnoga znanja, mudrosti, talenti... Djeca koja
provode svoje dane u vrtiću to jako dobro znaju. S vremena na vrijeme,
potrebno je na to podsjetiti i njihove roditelje, ali i potruditi se da se glas i
prikaz tih sakrivenih talenata proširi i dalje. Iz tog razloga dječji vrtići
organiziraju Dane otvorenih vrata. Tu do izražaja dolazi sva raskoš ideja,
materijala i truda koji odgojitelji ulažu kako bi svakodnevnica djeci bila što
zabavnija i korisnija. Dječji vrtić Bukovac svoje je Dane otvorenih vrata imao u
srijedu, 17. travnja 2019. na dvije lokacije: u centralnom objektu na Trnacu 67,
popularno zvanom Bukovac te područnom objektu, Bukovac na brijegu, na adresi
Bukovačka cesta 221. Odgojitelji su se prema afinitetima grupirali u interesne
skupine za pripremu Otvorenih vrata pa smo tako imali prezentacije jezičnih
programa, radionice izrada lutaka, eko etno radionice, predstavljanje
Montessori programa, glazbene senzorike i još mnoštvo toga zanimljivoga. Malo
je reći da su Dane posjetili mnogobrojni roditelji polaznika dječjeg vrtića
Bukovac. Posebno 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. Neki su se roditelji (ponovno) okušali u likovnom i glazbenom
stvaranju, koristeći sva osjetila, neobične materijale i instrumente. Drugi su pak
svladavali vještine izrade lutaka, drvenih igračaka i namještaja. Vu dječjem Trncu i
Eko čarobni vrt bili su prava poslastica za djecu jer su osim otkrivanja
zanimljivosti i tajni čarobnog vrta sudjelovali i u stvaranju dječjeg vrta. Sve
osebujnosti i bogatstvo 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. Tamo su
roditelji također mogli vidjeti čime su sve ovladala njihova djeca i okušati se
sami u aktivnostima koje su bile pripremljene. Sve u svemu, za nama su ostali

još jedni uspješni Dani otvorenih vrata te se unaprijed veselimo slijedećima i
željno iščekujemo što će nam pripremiti u Dječjem vrtiću Bukovac.
Mario Perus, mag. praesc. educ.
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Doživjeti zvuk kroz sva osjetila na Bukovcu

