MOJ VRTIĆ
Vrtić naš je možda mali
al u njemu nam ništa ne fali
Svakog jutra kad u vrtić dođem
prvo svojoj dragoj teti pođem
Tete naše brižne i drage
svaki dan su
prema nama blage
Ovdje su najbolji prijatelji moji
i kada sam tužan
i kad me nešto boli
Prepun pjesme, igre i smijeha
moj me vrtić svaki dan čeka
Svaki dan je ovdje sreća
kada ju dijelimo, ona je još veća
Priče, pjesme i razne igre
ja za čas zaboravim na brige
Vrtiću naš dragi
pun prijateljstva i sreće
budi nam zauvijek
oaza radosti još veće.
(Autorica teksta: Maja Geček,
odgojiteljica u DV Veliko Trojstvo)

MOJ VRTIĆ
(HIMNA DV Veliko Trojstvo)
SVAKOG DANA JA KAD DOĐEM
U MOJ DRAGI VRTIĆ
PRIJATELJSTVU JA SE UČIM
LJUBAVI I SREĆI
REFREN
VOLIM SVOJ VRTIĆ, VOLIM SVOJ VRTIĆ
VIŠE NEGO NAJDRAŽI CRTIĆ
VOLIM SVOJ VRTIĆ, TROJSTVENI VRTIĆ
VIŠE NEGO NAJDRAŽI CRTIĆ
TU SU MOJI PRIJATELJI
NAJDRAŽI NA SVIJETU
KAD SAM TUŽAN IL KAD PLAČEM
ZOVEM SVOJU TETU
REFREN
VOLIM SVOJ VRTIĆ, VOLIM SVOJ VRTIĆ
VIŠE NEGO NAJDRAŽI CRTIĆ
VOLIM SVOJ VRTIĆ, TROJSTVENI VRTIĆ
VIŠE NEGO NAJDRAŽI CRTIĆ
(Autorica teksta i glazbe: Maja Geček,
odgojiteljica u DV Veliko Trojstvo)

Dragi prijatelji,

dobrodošli u naše malo carstvo, Dječji
vrtić Veliko Trojstvo. Dječji vrtić
Veliko Trojstvo izgrađen je tijekom
2019. i 2020. godine u sklopu europskog
projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja
osnovne škole s dodatnim učionicama,
dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom
i ostalim pratećim sadržajima“, kojeg su
u partnerskom odnosu provele Općina
Veliko Trojstvo i Bjelovarsko - bilogorska županija. Ukupna vrijednost
ulaganja iznosila je oko 14 milijuna kuna. Provedbom projekta rekonstruirana
je postojeća zgrada osnovne škole (dodatne učionice, lift za osobe sa
invaliditetom, kuhinja, blagovaonica) te je izgrađena nova zgrada dječjeg
vrtića smještajnog kapaciteta pedesetero djece čime je direktno povećana
kvaliteta života i životni standard stanovnika u općini Veliko Trojstvo.
Ulaganjem u dogradnju škole i izgradnju vrtića postigli su se ciljevi u
operativnom programu ruralnog razvoja u okviru prioriteta 6 „Promicanje
socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih
područja“.
NABAVA OPREME SUFINANCIRANA JE SREDSTVIMA
EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Rekonsturkcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama,
dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim
pratećim sadržajem

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Dječji vrtić Veliko Trojstvo

otvoren je 22. travnja 2021. godine, te posluje punih godinu dana.
U DV Veliko Trojstvo upisana su djeca u dobi od 1 – 7 godina,
u 3 odgojno-obrazovne skupine:
- jaslička odgojno-obrazovna skupina (dob djece 1 – 3 g.)
- srednja odgojno-obrazovna skupina (dob djece 3 – 5 g.)
- starija odgojno-obrazovna skupina (dob djece 5 – 7 g.).
Svečano otvorenje Vrtića organizirano je 20. srpnja 2021. godine, kojem je
nazočio veliki broj osoba i prijatelja koji su zaslužni za gradnju našeg Vrtića.

S obzirom na kratki period svoga
djelovanja i rada, Vrtić ipak ima
mnoštvo događanja koja su u
proteklih godinu dana obilježna
na nivou cijelog Vrtića:
- sudjelovanje u humanitarnoj
akciji za KBC REBRO
“Igračkom do dječjeg osmijeha
KBC Rebro“
- doniranje plišanih igračaka za djecu KBC-a „Rebro“
- sudjelovanje u humanitarnoj akciji sakupljanja hrane za pse i mačke,
povodom „Svjetskog dana zaštite životinja“ koji se obilježava 4.10. svake
godine.
Sakupljenu hranu odnijeli smo u Udrugu koja djeluje na području Grada

Bjelovara
pod
nazivom
„BREATH OF LIFE“
- sudjelovanje u humanitarnoj
akciji sakupljanja novčanih
sredstava za liječenje djevojčice
Kiare
- povodom Božića, a tijekom
mjeseca prosinca, sakupljanje
donacija za Pučku kuhinju (Crkva Sv. Antuna Padovanskog iz Bjelovara)

- dolazak Svetog Nikole i njegovog prijatelja Vilenjaka
- posjeta Djeda Božićnjaka.
U posljednjih godinu dana naša dječica su zajedno sa odgojiteljicama bila
jako vrijedna, puno toga su usvojila, naučila, istražila, igrala se...

JASLIČKA ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA „PATULJCI“
(dob 1 – 3 godine)

Najmlađi smo i najmanji stanovnici našeg Vrtića, možda i najglasniji.
Ali smo i najuporniji, najslađi i najznatiželjniji. Naše odgojiteljice su nas
nazvale „Patuljci“. Volimo istraživati i učiti kroz igru i pokret i zato naša
soba ponekad izgleda kao da je u neredu. Ponekad Vas nećemo ni čuti, ali
to je zato što se kod nas uvijek pleše i pjeva. Možda jesmo najmanji, ali
želimo biti najveći. I jednoga dana ćemo i biti...a do tada...proći ćemo put
pjesme, igre, učenja, iskušavanja, pokušavanja, istraživanja, radit ćemo
pogreške. Sve u našoj sobi, zajedno sa našim odgojiteljicama koje nas
maze, paze, odgajaju, nasmijavaju, grle, njeguju, bodre...
Događanja i aktivnosti koje smo obilježili u našoj odgojno-obrazovnoj
skupini u posljednjih godinu dana:
- tjedan maski, maskiranje povodom „Maskenbala“
- obilježavanje bitnih datuma
- izrada prigodnih poklona
- usavršavanje prirodnih oblika kretanja
- vježbanje fine i grube motorike
- briga o sebi i drugima
- odlasci u šetnje
- boravak na svježem zraku i igralištu.

SREDNJA ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA „PČELICE“
(dob 3 – 5 godina)

Mi smo razigrane, vesele i vrijedne „Pčelice“. Volimo pjevati, crtati, slikati
i slušati priče koje nam čitaju naše odgojiteljice.Volimo razne igre u našoj
dragoj sobi, a jako volimo i boravak na igralištu.
Nakon početne adaptacije kroz proljeće i boravka na otvorenom kroz
ljeto, od jeseni smo bili jako vrijedni.
Prikupljali smo jesenske plodove, učili o njima i o jeseni, crtali ih, slikali,
pjevali pjesmice s temom jeseni i upoznali mnoge lijepe priče. Osim
jeseni, prošla je i zima i stiglo proljeće. Još uvijek ne možemo vjerovati da
je prošla jedna cijela godina u kojoj smo bili jako vrijedni.
Događanja i aktivnosti koje smo obilježili u našoj odgojno-obrazovnoj
skupini u posljednjih godinu dana:
- snimanje prigodne pjesmice „Sveti Niko“ koja je postavljena na stranicu
Vrtića, zajedno sa snimkom/videom pjesmice „Padaj, padaj, snježiću“
- posjeta Poštanskom uredu u Velikom Trojstvu, povodom „Svjetskog
dana Pošte“ - tjedan maski, maskiranje povodom „Maskenbala“
- posjeta “Minipolisu”, prvom malom dječjem gradu u Hrvatskoj
- svakodnevni boravci na igralištu i šetnje okolicom Vrtića
- suradnja sa lokalnom zajednicom
- radionica povodom Uskrsa
- „Potraga za pisanicama“ – u suradnji sa Društvom Naša djeca Veliko
Trojstvo.

STARIJA ODGOJNO-OBRAZOVNA SKUPINA „VILE I VEDI“
(dob 5 – 7 godina)

Najstariji smo stanovnici našeg Vrtića. Na samom početku, puno smo
promišljali o nazivu naše skupine. Proučavali smo baštinu i prošlost našeg
kraja i započeli divnu čaroliju putovanja kroz Bilogoru. Na tom putu, često su se spominjali „Vile i Vedi“. Proučavanjem izvora vezanih uz ovu
temu te demokratskim izborima, odnosno glasanjem, dogovorili smo se
da bi najprikladniji naziv naše skupine bio upravo „Vile i Vedi“. I nismo
pogriješili jer tako je krenulo naše nezaboravno i uzbudljivo putovanje
kroz učenje i igru, koje još uvijek traje...
Događanja i aktivnosti koje smo obilježili u našoj odgojno-obrazovnoj
skupini u posljednjih godinu dana:
- sudjelovanje starije mješovite odgojno-obrazovne skupine „Vile i Vedi“
na manifestaciji „Cvjetno korzo“ koja je održana 18. lipnja 2021. godine.
Na manifestaciji je sudjelovalo 10. - tak djece polaznika starije
odgojno-obrazovne skupine, uz pratnju roditelja. Prigodnim nastupom
predstavili su naš Vrtić
- sudjelovanje djece starije odgojno-obrazovne skupine na izložbi
likovnih radova pod nazivom „UMJETNIK - TO SAM JA!“ koja je bila
organizirana od strane Dječjeg odjela Narodne knjižnice Petar
Preradović iz Bjelovara
- sudjelovanje djevojčice iz starije odgojno-obrazovne skupine sa svojim
likovnim radom na KAO međunarodnom ekološko - likovnom
natječaju za djecu 2021.g. koju je organizirala KAO grupa iz Japana
koja je utemeljena još davne 1887. godine

- posjet Romane Kovačić – autorice poznatih bilogorskih slikovnica,
starijoj odgojno- obrazovnoj skupini – tijekom posjete autorica je
čitala ulomke iz svoje najnovije slikovnice, te provela sa djecom vrijeme u
razgovoru o slikovnici i druženju
- izlet i posjeta Agroturizmu „NA MALENOM BRIJEGU“
- izlet na „OPG ZORAN REBIĆ“ - jahanje, izrada sapuna od kobiljeg
mlijeka, igre
- posjeta službenice Policijske uprave BBŽ
- sudjelovanje 10. - ero djece predškolaca na manifestaciji „MALI LJUDI,
VELIKA DJELA“, uz dodjelu priznanja koja je održana u Domu kulture
u Bjelovaru
- posjeta Poštanskom uredu u Velikom Trojstvu, povodom „Svjetskog
dana Pošte“
- posjeta Bjelovarskom kinu, projekcija animiranog filma „Petar Zecimir
- skok u avanturu“
- snimka predstave povodom Sv. Nikole
- tjedan maski, maskiranje povodom „Maskenbala“
- online interpretacija slikovnice „Tigar uči reciklirati“ – suradnja sa dječjim
odjelom knjižnice Petar Preradović iz Bjelovara
- radionica „Izrada cvijeća od krep papira“ – posjeta gospođe Nade H.,
stanovnice Velikog Trojstva koja često sudjeluje u raznim radionicama i
manifestacijama
- posjeta “Minipolisu”, prvom malom dječjem gradu u Hrvatskoj
- radionica povodom Uskrsa
- „Potraga za pisanicama“ – u suradnji sa Društvom Naša djeca Veliko
Trojstvo.

Djeca starije odgojno-obrazovne skupine izrazito aktivno sudjeluju u
svim ponuđenim aktivnostima, ali svakodnevno su i sami inicijatori
novih ideja i aktivnosti, što dokazuje i sljedeće:

MAJČINA BAJKA

Moja mama je najbolja mama.
Točan odgovor na moje pitanje shvaća.
Dva puta dnevno leži u svojoj postelji.
Moja mama je tako lijepa da od svakog srce kuca.
Moja mama je tako dobra, stalno me grli i ljubi.
Moje riječi su tako nježne da me ona zagrli.
Moja mama se lijepo ponaša prema meni.
Moje riječi su tako blage da se moja mama zagrli.
Ova moja bajka mami stvara snove.
Mama me jako, jako, jako voli.
Opet se radi zbrka, mama me poljubi pa opet, pa me zagrli i idem se
kupati. Moje riječi sjaje kao zvjezdice, a ja idem na spavanje.
Moja mama čita priče kad idem spavati.
Kad čujem njezin glas ja utonem u san.
M.B. , 5 godina

RODA

Svako jutro vidim rode. Rode lete u zrak svako jutro. Volim kad one lete
zrakom i pozdravljaju me. A kada nađu jezero, spusti se i potraže ribe i
žabe. Svaki dan volim kad one na moj prozor slete. Roda kad na prozor
sleti ona sa svojim kljunom pokuca na prozor. Kad dođe kod svog gnijezda vidi male rode koje su gladne i ide kod tog jezerca da nađe hranu.
Male rode vole majčin dodir krila, zato tako ljepše zaspu. Mama voli
male bebe rode.
A.K., 7.godina i M.B., 5 godina

I što reći na kraju???

Godina dana je brzo prošla, nove godine nam tek stižu... Nadamo se da će
nam godine koje dolaze biti još uspješnije od prve koja je bila puna izazova
koje smo zajedničkim snagama uspješno svladali...
Za sam kraj, želja nam je bila sa svima podijeliti najčarobniju i najtopliju
čestitku koju smo dobili, a koja nam daje vjetar u leđa jer potvrđuje da sve što
smo svi zajedno radili i još uvijek radimo, radimo sa srcem...:
“Ima jedno posebno bajkovito mjesto, gdje se smiješe veseli, nestašni
patuljci, zuje vrijedne pčelice i čarobiraju vile i vilenjaci. A tu su jos i
frčkava teta starješina, koja drži sve čarobne štapiće pod kontrolom, mudre
tete čuvarice, koje čarobnim štapićima dodiruju nestašne glavice i vrijedne
tete bubamarice, koje paze na male trbušiće, ručice i nožice.
Svaki dan se na tom posebnom bajkovitom mjestu ori glasan smijeh malenih,
veselih glavica. Čuje se i pjesma, vidi se i ples razigranih nožica.
A kada čarobni štapići pucnu iskricu mudrosti, razigrane ručice vješto rade,
a mudre malene glavice uče. Čarobne iskrice bajkovite mudrosti ulaze u srca
malenih razigranih patuljaka, pčelica, vila i vilenjaka i tako oni rastu i rastu
i mijenjaju sve.
Sretan ti rođendan! Prekrasni naš bajkoviti vrtiću! Sretan rođendan od srca!
Ostani tako razigran, čaroban i mudar. I neka ti svaki dan bude baš takav,
neka ti svaki dan ispuni smijeh, veselje, pjesma, ples i ljubav svih tvojih
malenih i velikih!
“IT TAKES A BIG HEART,
TO SHAPE LITTLE MINDS”

Djelatnici Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo zahvaljuju svim roditeljima i dječici
našeg Vrtića bez kojih mi svi ne bi bili ovdje gdje jesmo...
Posebno hvala Općini Veliko Trojstvo koja svakodnevno brine o našim željama
i potrebama.
Još posebnije hvala svima onima bez kojih ne bi bilo ni našeg Vrtića:
Ministarstvo poljoprivrede; Bjelovarsko - bilogorska županija; Agencija za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije; Središnji državni ured za demografiju i
mlade, Regionalna razvojna agencija; Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost...

H V A L A!

