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Dječji vrtić „Budućnost“ 

Zagreb, Mihanovićeva 30/2 

WALDORFSKA SKUPINA 

„TREŠNICE“ 

                             

  U Haulikovoj ulici u centru grada, jedan 

vrtić stoji i svakoga dana vesele 

Trešnjice'' broji... 

Kako provode dane i što mogu ruke 

njihove male? 

Tiho, sasvim tiho u naše kraljevstvo uđite 

i dječju sreću osluhnite....  

SLOBODNA IGRA 

 je najvažniji dio našeg dana jer je 

ona glavna dječja aktivnost i 

potreba. Djeca se igraju i stvaraju 

od prirodnih materijala, nema 

gotovih igračaka već djeca svojom 

maštom i kreativnošću kreiraju 

svoju igru i okruženje. Svi 

prirodni materijali tretirani su 

samo voskom ili lanenim uljem, 

razvijaju sva osjetila svojom 

teksturom, mirisom, izgledom pa 

čak i okusom. 
 

„Tko kada je potrebno, može 

ogradu pretvoriti u ljestve, zavjesu 

u haljinu, sanduk u stol, krpu u 

lutku, mikroskop u oružje, u tom 

trenutku je kreativan.'' 

H.Roth 

RADNIM AKTIVNOSTIMA 

probudit ćemo djetetu 

odgovornost za svijet oko njega. 

Djeca u našoj grupi peru suđe, 

metu, brišu prašinu, mijese kruh, 

sjeckaju voće, melju orahe za 

doručak, cijede limun, rade sok od 

naranče... 

Djeca spoznaju da svojim snagama 

mogu oblikovati svijet u kojem 

žive, javlja se povjerenje u samoga 

sebe, volja za djelovanjem i 

sudjelovanjem u vanjskom 

svijetu... 

 

RUČNI RAD   

uvijek je prisutan. Djeca šivaju, 

pletu, filcaju, vezu, tkaju... Njihove 

rukotvorine su uvijek u svrsi, 

korištene i vrijedne. 



Djeca ručnim radom razvijaju 

upornost,strpljivost, koncentraciju 

i volju, finu motoriku, a ponajviše 

spoznaju o svojim mogućnostima 

koje bude osjećaj samopouzdanja 

koji ima pozitivan učinak na 

unutarnje snage djetet 

UMJETNIČKE AKTIVNOSTI 

kao slikanje vunom, slikanje 

mokro na mokro, modeliranje 

pčelinjim voskom, predstave, 

pripovijedanje bajki, 

svakodnevne su aktivnosti u 

waldorfskoj skupini. Umjetničke 

aktivnosti predstavljaju izdah 

jednog unutrašnjeg života 

djeteta koji je često skriven... 

Sve što dijete napravi je 

jedinstveno i lijepo. 

BORAVAK NA ZRAKU 

odvija se u svim vremenskim 

prilikama. Ukoliko želite da  

vaše dijete bude Trešnjica, 

obavezna je odjeća i obuća 

prilagođena svim godišnjim 

dobima. 

BOTANIČKI VRT  

često obilazimo. Znate li da se 

tamo kriju 3 diva, trol pod 

drvenim mostom, mali patuljci  

i željezno stablo? 

S proljećem smo dobili 

svoj mali Vrtek i dva puta 

tjedno odlazimo štihati, 

plijeviti, sijati i brinuti o 

našem vrteku do početka 

zime... 

SVIRANJE frule u 

predškolskom razdoblju, 

vrlo je zahtjevna vještina 

koju djeca I TO SMO MI... 

jako vole i bez teškoća savladaju. 

 

 „Jer ako postoji polje na kojem se 

stotinu puta mora sijati da bi 

deset puta bila žetva, onda su to 

duše naše vlastite djece.'' 

Ellen Key, Stoljeće djeteta 

 

Waldorfska pedagogija djeluje na 

dječji fizički, emotivni i misaoni 

život jednakom mjerom. 

„Srcem, glavom i rukama'' 

Ukoliko želite znati više, želite biti 

dio naše grupe, svi ste pozvani u 
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