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PROGRAM DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

 

OBILJEŽAVANJE 

DJEČJEG TJEDNA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI 

(1. – 7. LISTOPADA 2018. GODINE)  

 

 

1. DRUŠTVO NAŠA DJECA BEDEKOVČINA 

PONEDJELJAK, 1. listopada  

12,00 Obilježavanje početka Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta okupljanjem djece 

            na trgu, parku i igralištu prilikom kojeg će formirati krug rukama i izgovoriti motto 

            Dječjeg tjedna: LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA! 

Izrada postera „Poruke djece o sreći“ 

 

UTORAK, 2. listopada  

Posjet i darivanje učenika prvih razreda osnovnih škola na području Općine 

Bedekovčina 

 

SRIJEDA, 3. listopada 

8,00 -12,00 Susreti učenika 4. razreda Općine Bedekovčina u PŠ Orehovica na temu „2018. 

godina europske kulturne baštine“ 

PETAK, 5. listopada  

9,00 - 10,00 Posjet djece i članova DND-a načelniku općine  

                  Tematska sjednica članova koordinacijskog odbora i članova DOV  

                 -  Dječja prava danas za nas!“ – aktivnosti za poboljšanje kvalitete života djece u  

                     lokalnoj zajednici  

                  - sudjelovanje u akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici“ 

 

2. DRUŠTVO NAŠA DJECA BUDINŠČINA  

NEDJELJA, 30. rujna 

15,00 Likovno-literarna radionica- izrada plakata Dječje poruke načelniku  

 

Posjet djece načelniku općine  

 

SUBOTA, 6. listopada 

15,00 Stare zaboravljene igre djece i roditelja 

 

3. DRUŠTVO NAŠA DJECA HRAŠČINA  

SRIJEDA, 3. listopada 

16,30 Aktivnost „Kad si sretan“- okupljanje djece u Parku hrvatske mladeži, zajednička 

pjesma uz pokrete, likovne radionice, pisanje poruka odraslima, izložba dječjih radova 

na otvorenom uz druženje i igru (u slučaju lošeg vremena u prostorijama Općine) 

  

             

4. DRUŠTVO NAŠA DJECA HUM NA SUTLI  

UTORAK, 2. listopada  

Radionica- pričaonica u Osnovnoj školi Viktora Kovačić na temu prijateljstva 

 

SRIJEDA, 3. listopada  
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Igraonica u Dječjem vrtiću „Balončica“: Vruća lopta, Martine, gdje si?, Skriveni predmet 

                                     

ČETVRTAK, 4. listopada  

Radionica i igraonica u Obiteljskom dom Štefanije Orel, za djecu s posebnim potrebama  
 

 

5. DRUŠTVO NAŠA DJECA KONJŠČINA 

- crtanje i pisanje poruka djece odraslima 

- ukrašavanje asfaltnog igrališta ispred vrtića i škole 

- poruke za obitelji novorođenčadi u suradnji s 'Majkama dojiljama' 

- posjeta gradonačelniku 

- projekcija filma u Domu kulture 
 

 

 

6. DRUŠTVO NAŠA DJECA KRAPINSKE TOPLICE 

SUBOTA, 6. listopada  

9,00 - 13,00 Likovne radionice i stvaralačko izražavanje djece sa volonterkama DND 

vezano uz dječji tjedan na temu: LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA 

10,00 - 12,00  Igranje starih igara u suradnji sa DV Maslačak 

10,00 - 12,00 Izložba i radionica za djecu starih autohtonih igračaka Hrvatskog 

zagorja        11,00 - 11,30 Nastup dječje folklorne sekcije KUD-a Zlatka Baloković na 

dječjem igralištu Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice 

 

7. DRUŠTVO NAŠA DJECA KRALJEVEC NA SUTLI  

UTORAK, 2. listopada 2018. 

8,00 Likovna radionica  - tematika radionice: ekologija i očuvanje okoliša  u sklopu projekta 

„Green is clean“, voditeljica radionice akademska slikarica Maja Vukina Bogović  

Najbolji rad će se odabrati kao maskota projekta 

Radionica će se održati u prostorijama OŠ Pavla Štoosa u Kraljevcu na Sutli 

 

PETAK, 5. listopada 2018. 

19:00 Sportska radionica KIDZ 2 - radionica za djecu sve dobi i njihove roditelje, voditeljica 

radionice Marija Urek 

  Radionica će se održati u sportskoj dvorani OŠ Pavla Štoosa u Kraljevcu na Sutli 

 

8. DRUŠTVO NAŠA DJECA KUMROVEC 

PONEDJELJAK. 1. listopada  

18,00 Igraonica i druženje djece uz akciju "Poruke djece odraslima" u prostoru Općine  

            Kumrovec 

   

SUBOTA, 6. listopada 

9,00 – 13,00 16. Likovna kolonija, u suradnji s Muzejom staro selo Kumrovec 

                      Susret s djecom iz Dječjeg doma Zagreb 

 

9. DRUŠTVO NAŠA DJECA MAČE 

PONEDJELJAK, 1. listopada 

12,00 Krug prijateljstva učenika OŠ Mače i pisanje poruka odraslima          

            na mjesnom trgu                  
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16,00 Otvorena vrata Igraonice uz igru i krug prijateljstva s djecom predškolske dobi u      

            suradnji s udrugom “Sveta Ana” i stručnim suradnicima udruge 

 

UTORAK, 2. listopada 

10,30 Posjet patronaže dječjoj čuvaonici Mačići i radionica na temu - Higijena ruku 

11,00 Prijem učenika OŠ Mače kod načelnice Općine Mače  

 

SRIJEDA, 3. listopada 

10,00 Program prometne kulture za najmlađe - u organizaciji Jumicar-a   

            u Osnovnoj školi Mače                        

             

16,00 Prigodni program i darivanje novorođene djece u suradnji s načelnicom općine  

 u prostoru dječje Igraonice 

 

ČETVRTAK, 4. listopada 

11,00 Radionica na temu „Participacija djece u lokalnoj zajednici“ - izrada informativnog 

kutka s porukama za odrasle u Osnovnoj školi Mače 

  

 

PETAK, 5. listopada 

18,00  Aktivnost IGRAJMO SE I PLEŠIMO ZAJEDNO u Domu kulture Mače 

  

10. DRUŠTVO NAŠA PREGRADA 
Otvaranje i obilježavanje početka Dječjeg tjedna puštanjem balona s Trga Gospe Kunagorske 

Likovna radionica 

Dječji sajam 

Tradicijske igre na satovima razrednika i tjelesne i zdravstvene kulture 

Pisanje poruka odraslima 

 

11. DRUŠTVO NAŠA RADOBOJ  

PETAK, 5. listopada 

10,00 Kostimirana pričaonica i radionica za vrtićku skupinu 

11,00 Interaktivne igre za prvi razred 

12,30 Radionica za više razrede: Moje pravo je... 

 

12. DRUŠTVO NAŠA DJECA STUBIČKE TOPLICE  

SUBOTA, 29. rujna  

9,00 - 13,00 10. Dječja likovna kolonija Stubaki o organizaciji DNDa Stubičke Toplice  

u suradnji sa Udrugom veterana specijalne policije domovinskog rata Baruni 

Likovna kolonija se održava na otvorenom na prostoru Udruge spec. policije 

domovinskog rata Baruni u Stubičkim Toplicama.  

 

UTORAK, 2. listopada 

10,00 Posjet načelnika Dječjem vrtiću Zvirek  

11,30 Prijem dječjih vijećnika kod načelnika Općine  

       

SRIJEDA, 3. listopada 

   

 9,00 – 12,00   Likovne radionice u prostoru vrtiće i škole koje će svojim likovnim izričajem  
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                        prikazati "Različitost-jednakost=ljubav i prijateljstvo"- Ljubav djeci prije    

                        svega, izložba u predvorju osnovne škole 

 

ČETVRTAK, 4. listopada 

                        Tradicijske igre na travnatom prostoru kod škole 

 

13. DRUŠTVO NAŠA DJECA SVETI KRIŽ ZAČRETJE  

PONEDJELJAK, 1. listopada  

Poruke  odraslima u školi  i  uređenje trga balonima i logom  Dječjeg tjedna 

9,00 BAJKAONICA- PRIČE I LEGENDE ZAGORJA u knjižnici škole 

10,00   Igre  kostanjima, kuruzom  i rucljima na igralištu  dječjeg vrtića 

Izložba  FOTOGRAFIJA „Koševi za smeće, gdje  ste?“  u predvorju škole 

 

UTORAK,  2. listopada 

10,00 IGRAJ SE S NAMA- druženje načelnika općine s djecom u vrtiću  

11,00   Susret načelnika s djecom  Dječjeg općinskog vijeća u knjižnici škole 

16,00   Kazališna predstava  „PLESNA HALJINA ŽUTOG MASLAČKA“, kazališta   

           „Prijatelj „ iz Zagreba  

17,00  Upis djece u englesku igraonicu DND-a,  „SPIKAONICU“ u učionici 2. razreda 

 

 

SRIJEDA, 3. listopada  

POZABLJENE IGRE, PESME I TANCI u školi 

8,00 Ja posijah repu, enci benci   

10,00   Gumi-gumi, dinderli, šiškanje 

15,30   Igre na igralištu škole 

 

ČETVRTAK, 4. listopada  

POZABLJENE IGRE, PESME I TANCI  u školi    

15,15  Ja posijah repu, enci benci/ 

 

PETAK, 5. listopada 

9,00 BAJKAONICA - PRIČE I LEGENDE ZAGORJA-  

            Knjižnica Osnovne škole Sveti Križ Začretje, priprema za djecu predškolske dobi 

            

 

14. DRUŠTVO NAŠA DJECA VELIKO TRGOVIŠĆE  

         PONEDJELJAK, 1. listopada 

12,00 Okupljanje na mjesnom trgu djece iz DV Rožica i učenika nižih razreda OŠ  Veliko 

Trgovišće na temu „Ljubav djeci prije svega“ 

Pisanje poruka odraslima i postavljanje plakata na vidljivo mjesto na trgu 

 

UTORAK, 2. listopada 

Posjet delegacije djece načelniku općine 

 

SRIJEDA, 3. listopada 

„Čitanje je lijepo“ - čitanje priča učenika iz škole djeci iz vrtića 

PETAK, 5. listopada 
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Predstava Joze-Boze za predškolsku djecu u DV Rožica: „Čarobni semafor“ 

 

SUBOTA, 6. listopada 

Upisi u dječji zbor „Gumbeki“ u DV Rožica 

 

15. DRUŠTVO NAŠA TUHELJ 

PONEDJELJAK, 1. listopada  

Javni skup djece na školskom igralištu 

 

UTORAK, 2. listopada 

Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika u OŠ Lijepa Naša 

13,40   Susret djece s načelnikom općine i zajednička radna tematska sjednica Dječjeg vijeća  

             - Briga lokalne zajednice za djecu! 

SRIJEDA, 3. listopada 

 Dan zamijenjenih uloga- u dogovoru učitelja, roditelja i učenika 

12,45   Zaigrajmo stare igre – prezentacija zbirke starih igara Dječjeg vijeća učenicima i  

            učiteljicama razredne nastave 

PETAK, 5. listopada  

 Raspisivanje likovnog i literarnog natječaja na temu „OSMIJEH ZA BEBU“ 

  Slobodan, nenastavni dan za djecu polaznike osnovne škole-produženi vikend s  

             roditeljima  

 

 

16. DRUŠTVO NAŠA DJECA ZABOK 

PONEDJELJAK, 1. listopada  

10,00  Međunarodni dan djeteta 

            Javni skup djece pod motom „Ljubav djeci prije svega“ igre za djecu povodom  

            europske godine kulturne baštine na Trgu Ksavera Šandora Đalskog 

              

17,00 Čitaj mi!- Gradska knjižnica       

 

 UTORAK, 2. listopada                  

14,00 „Ti si malen, ja sam velik!“ - otvorenje izložbe Ane Kuzmanić 

              Poruke djece odraslima – radionica u Zelenoj dvorani, Trg Sv. Jelene 6, Zabok  

 

SRIJEDA, 3. listopada 

10,00  Kiki 2 - program 7. kiki festival – animirani filmovi za djecu u Multimedijskom 

             centru Zabok - kino dvorana 

 

PETAK, 5. listopada 

10,00 „Bajkaonica“ - posjet Odjela za pedijatriju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih   

           veterana 

17,00 Igraonica „Kutić slikovnica“ - Društvo Naša djeca Zabok 
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SUBOTA, 6. listopada                   

10,00 „Za prava svakog djeteta borimo se mi, u Društvo Naša djeca pridruži se i ti!“ 

          - radionica dječjeg foruma i dječjeg gradskog vijeća- Društvo Naša djeca Zabok 

            
  

17. DRUŠTVO NAŠA DJECA ZAGORSKA SELA  

UTORAK, 2. listopada 

Pisanje poruka odraslima o dječjim pravima  

„Djeca imaju pravo na igru“ - igranje zaboravljenih igara ispred zgrade Općine Zagorska Sela 

„Djeca imaju pravo na zdravu prehranu – u suradnji s mamama – pripremanje zdravih obroka i 

blagovanje s djecom  

 

ČETVRTAK, 4. listopada 

Formiranje dječje plesne - ritmičke skupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
     

 

 

 

 

 

 


