
AKTIVNOSTI S DJECOM 
KOD KUĆE 

 
DOB DJETETA 5+



Poštovani roditelji, draga djeco, 

Kako bismo vam donekle olakšali boravak u ovoj izolaciji i pomogli vam 
skratiti ove duge dane pred nama te učiniti ih zanimljivim, vedrim, 
veselim i kreativnim, odlučili smo vam ponuditi nekoliko aktivnosti koje 
mi svakodnevno provodimo u skupinama s djecom, a također ih možete 
pokušati provoditi i kod kuće.  

Veselite se, zabavljajte, pustite mašti na volju i jednostavno uživajte 
učeći i istražujući zajedno s Vašom djecom.. 
                                                                  
Ugodnu zabavu!



VELIKI POMAGAČI

• Dob djeteta:  5+ 
• Cilj aktivnosti: Ovom aktivnošću kod djece utječemo na: Tjelesni razvoj- razvoj 

krupnih mišićnih skupina ( noge, ruke). Socioemocionalni razvoj- samostalnost, 
razvoj osjećaja za pomaganje odraslima, razvoj osjećaja za očuvanje prirode. 

• Potreban materijal: veća posuda, 1,5 litra tople vode, 1 čaša ( 2 dl) jabučnog 
octa, 10 kapi eteričnog ulja ( limuna, naranče, lavande, čajevca, ružmarina), 
boca sa špricom, dotrajale čarape. 

• Opis aktivnosti: Uz pomoć djeteta roditelj u veću posudu  ulije 1,5 litru tople 
vode. Pritom djetetu objasni kako se izmjeri potrebna količina vode ( uz pomoć 
boce, čase ili posude sa mjernom skalom). Zatim dijete ulije već izmjerenu 
potrebnu količinu jabučnog octa i ulja koje ima. Potrebno je sve dobro 
promiješati  i uliti u bocu sa špricom. Dijete pošprica površinu koju želi očistiti, 
na noge stavi dotrajale čarape i zabava može početi!  Dijete oponašajući 
pokrete  kao da se kliže briše pod. Ukoliko se uključe i roditelj ili braća možete 
organizirati i natjecanje za najboljeg pomagača. Koristeći prirodni dezinficijens 
pomoći ćete u očuvanju prirode, očistiti svoj dom, a pritom se i dobro zabaviti.



• Opis aktivnosti: Uz pomoć djeteta roditelj u veću posudu  ulije 1,5 
litru tople vode. Pritom djetetu objasni kako se izmjeri potrebna 
količina vode ( uz pomoć boce, čase ili posude sa mjernom skalom). 
Zatim dijete ulije već izmjerenu potrebnu količinu jabučnog octa i ulja 
koje ima. Potrebno je sve dobro promiješati  i uliti u bocu sa špricom. 
Dijete pošprica površinu koju želi očistiti, na noge stavi dotrajale 
čarape i zabava može početi!  Dijete oponašajući pokrete  kao da se 
kliže briše pod. Ukoliko se uključe i roditelj ili braća možete 
organizirati i natjecanje za najboljeg pomagača. Koristeći prirodni 
dezinficijens pomoći ćete u očuvanju prirode, očistiti svoj dom, a 
pritom se i dobro zabaviti.



PASTA I ČETKICA  
 ZA ZUBE
• Dob djeteta: 5+ 
• Cilj aktivnosti: Istražujete zajedno s djetetom. 
•  Dijete saznaje kako su nastale stvari koje su nama danas 

neophodne za higijenu. Uči o važnosti higijene zubiju. 
• Potreban materijal: papir, bojice, škare, karton... 
• Opis aktivnosti: Na linku Lukinog portala http://

www.pjesmicezadjecu.com/zasto-kako/kako-su-nastali-cetkica-i-
pasta-za-zube.html istražite zajednos s djetetom kako su nastale 
prva četkica i pasta za zube. Nakon toga neka dijete pokuša nacrtati 
ili izraditi svoju četkicu za zube iz mašte. 

http://www.pjesmicezadjecu.com/zasto-kako/kako-su-nastali-cetkica-i-pasta-za-zube.html
http://www.pjesmicezadjecu.com/zasto-kako/kako-su-nastali-cetkica-i-pasta-za-zube.html
http://www.pjesmicezadjecu.com/zasto-kako/kako-su-nastali-cetkica-i-pasta-za-zube.html


RASTAVLJANJE RIJEČI NA 
SLOGOVE

•Dob djeteta: 5+ 
•Cilj aktivnosti: Predčitačke vještine su svjesnost djeteta o pisanom 
jeziku, ali i preduvjet za razvoj čitačkih vještina. Kako bi dijete moglo 
naučiti čitati ( poznavati slova i povezivati ih u riječ), ono mora savladati 
čitav niz vještina koje zovemo predčitačkim vještinama.  
•Opis aktivnosti: Neka dijete imenuje stvari koje su mu potrebne za 
higijenu. Nakon što imenuje stvar neka je rastavi na slogove. Prilikom 
izgovaranja slogova, neka pljesne rukama na svaki slog. 

Npr. VO – DA (dijete dva puta pljesne rukama jer riječ voda ima dva 
sloga) 
SA – PUN, PA – STA, KU – PA – O – NI - CA


