
SVEMIR 
Odgojna skupina 

Tratinčice 

PO Vrbani III 

 

 

odgojiteljice 

Renata Belinić i Marija Lovrić 



Centar svemira 



Zašto svemir? 

• Projekt je potaknut od strane djece.  
U dobroj suradnji s roditeljima prije nekoliko godina u prostor 
vrtića je stigla raketa. Djevojčica je željela da raketa koju je njen 
otac napravio bude u našem pretprostoru.  
 
Često je razgovarala s dječakom iz skupine kako se želi igrati u 
svemiru. Dječak se počeo likovno izražavati crtajući svemir o 
kojem je imao dobro predznanje. Budući da je projekt učenje 
djece i odraslih u kojem zajedno surađuju i planiraju aktivnosti u 
određenom vremenskom razdoblju, zajedno s djecom krenuli 
smo u planiranje prostora. 



Razgovor s djecom: Što znamo o 
svemiru, gdje je svemir, što je svemir, 
što bi željeli znati… 

J.P.: „Svemir je tamo gdje ima puno zvijezda i planeta.” 

D.G.: „U svemiru je sunce.” 

J.P.: „Ali sunce nije planeta.” 

T.Š.: „A što je onda? Pitala sam te nešto! Što je sunce?” 

J.P.: „Evo sad ću vas naučiti.” 





…nastavak razgovora 

A.Ć.: „Wau! Kako ti to znaš?” 

J.P.: „Čitao sam puno o svemiru.” 

Odgojitelj: „Jesi li ti bio u svemiru?” 

J.P.: „Nekad sam bio u svemiru. Vidio sam zvijezde padalice i 
eksplozije zvijezda.” 

Odgojitelj: „Kako si došao u svemir?” 

J.P.: „Malo se šalim. Nisam nikad letio u svemiru i ne znam gdje 
su rakete i o njima ništa ne znam. Znam samo nešto o svemiru.” 



• Dječak samoinicijativno crta sunčev sustav te ostaloj djeci 
prenosi svoje spoznaje.  

 



Poticaji  



•  Zahvaljujući roditeljima osigurali smo djeci dobre izvore informacija o 
svemiru (knjige, enciklopedije, časopisi). Prateći njihov interes uspjeli 
smo doći do različitih videozapisa iz svemira npr. polijetanje rakete, 
pogled iz svemira, gravitacija… 

• Djeca su imala priliku samostalno istraživati, a odgojitelj je imao ulogu 
promatrača i pomagača  
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• Poticanje socijalnih i građanskih kompetencija društvenim 
igrama, razgovorom i raspravama u zajedničkim aktivnostima i 
simboličkoj igri. 



Izrada makete kao poticaj u stjecanju novih znanja. 



• Budući da dijete uči najbolje iz svog okruženja, aktivnosti na temu 
planete Zemlje su blizak poticaj za razvoj svijesti pojma o sebi, 
poticanje svijesti o drugima(različitosti) i svijeta koji ga okružuje.  

• Potaknute situacijom koja se dogodila (potres) ovim projekom 
nastojale smo djeci osvijestiti kako je Zemlja sigurna za život. 



• L.K. „Znam kako naći našu zemlju. Prvo nađeš neku zemlju koja 
izgleda kao čizma, a nasuprot toga ti je Hrvatska 



Što dalje? 

• U razgovoru s djecom dobili smo nekoliko prijedloga za 
nastavak interesa: urediti raketu, napraviti astronautska odijela, 
nadopuniti literaturu, urediti računalo s dječjim likovnim 
radovima…. 


