
 

Dječji vrtić „Potočnica“, 

Ul. grada Vukovara 18, 10 000 Zagreb, 

tel/fax: 01/3096-438/, 01/3096-439,  

vrtic.potocnica@zagreb.hr 

 
Dragi roditelji, 

Hvala vam što ste odgovorili na našu anketu. 

Podatke smo proslijedili nadležnim institucijama. Poslane su nam Upute Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo, koje su vam dostupne na web stranici našeg vrtića, kao i na 

službenoj stranici HZJZ. Iste će determinirati organizaciju rada vrtića od 11. svibnja 2020., o 

čemu ćete detaljno biti obaviješteni tijekom idućeg tjedna, kada iste prilagodimo realnim 

uvjetima naše ustanove, a u najboljem interesu djece. 

I ovoga puta šaljemo vam nekoliko ideja i prijedloga za različite aktivnosti koje su za 

vas pripremili naši odgajatelji, a primjenjive su u kućnim uvjetima. Nadamo se da ćete 

pronaći nešto zabavno i po mjeri vašeg djeteta. 

Šaljemo vam Ideje za aktivnosti za predškolsku dob i različite Zagonetke, a tu su i 

mnogobrojne aktivnosti na temu cvijeća (Cvijeće i Memory cvijeće 1, 2, 3). 

Okušajte se u kreativnom izražavanju i izradite zajedno Kućicu za miševe, a svoju 

motoričku spretnost provjerite u Igrama za glumce i ne-glumce. 

I za kraj, šaljemo vam naše ideje za jedan veliki dan, svima tako drag, koji nam se 

bliži, a to je Majčin dan
1
, kako bi se djeca što bolje pripremila da uvesele svoje mame. 

Napravili smo za vas Kraljevske kupone i Knjigicu
2
 za mamu. Vjerujemo kako će mame 

doista uživati u svom danu! 

Želimo vam sretan Praznik rada i ugodan i veseo tjedan!  

Srdačno i s poštovanjem, 

 

Vaša Potočnica 

                                                           
1
 Blagdan u čast majki i majčinstva, koji se u većini zemalja, pa tako i kod nas, obilježava svake godine druge 

nedjelje u svibnju. Ove godine pada na nedjelju 10. Svibnja. 
2
 Odabrali smo izraz „Knjigica“ a ne „Knjižica“, jer je to riječ koja bi uvijek izašla iz dječjih usta, nekako je 

toplija i nježnija, pa smo si dozvolili umjetničku slobodu i ovoga puta izbjegli standardnojezično gramatičko 

pravilo upotrebe palatalizacije. Nemojte nam na tome zamjeriti. 
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