
DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE /DANI 
KRUHA

Svjetski dan hrane svake godine se 
obilježava 16. listopada, na dan kad 
je 1945. godine u sklopu Ujedinjenih 
naroda (UN) osnovana Organizacija 
za prehranu i poljoprivredu. 
Obilježava se u više od 150 zemalja 
svijeta  kako bi se podigla svijest o 
važnosti zdrave prehrane, ekološke 
proizvodnje i očuvanju biološke 
raznolikosti.
Ovaj dan još služi i kako bi se kod 
djece pobudila svijest kako glad u 
svijetu postoji i kako su mnogi njihovi 
vršnjaci gladni. 



LISTOPAD – MJESEC 
ZAHVALNOSTI

•

„ Zahvalnost može biti osjećaj 
jedinstva koji doživljavamo u 
nazočnosti prirodnih ljepota ili u 
tišini duše, trenutak kada nam se 
svijet,  sa svim svojim obiljem ili 
nedostacima – čini smislenim, kad 
njegove darove vidimo i cijenimo 
neovisno o tome u kakvom omotu 
dolaze.
Način na koji ćemo naučiti 
izražavati zahvalnost ovisi o našoj 
individualnosti, našoj razini svijesti, 
te našem osobnom vjerskom 
pristupu.“ 
( Emmons, Hill: Riječi zahvalnosti)



• Usred mjeseca listopada 
obilježavamo Dane zahvalnosti 
za plodove zemlje i Dane kruha, 
tijekom kojeg zahvaljujemo na 
svim plodovima, darovima, 
radostima i postignućima kojima 
smo kao pojedinci ili zajednica 
darivani.



Dani kruha tijekom listopada obilježeni su u Vrtiću
igrama brašnom i žitnim plodovima s ciljem upoznavanja 
djece s nastajanjem kruha, blagovanja kruha i narodnim 
običajima. 
U igrama i aktivnostima sudjelovale se sve odgojne skupine.



Izložba dječjih likovnih 
radova





Igre brašnom – prosijavanje, gnječenje rukama, modeliranje… 

Razgovori kako se radi kruh

Pjesma uz pokret „ Pekar”





Gosti u skupini : mame, očevi  i bake
– igre slanim tijestom, djeca su izrađivala 

razna peciva i kruščiće





Ovi dani, na poseban način vesele djecu, jer imaju priliku osobno 
sudjelovati u promatranju, uočavanju i izražavanju svojih doživljaja 
vezanih za darove prirode. Djeca u vrtiću tijekom ovog perioda 
sudjeluju, zajedno sa svojim roditeljima u prikupljanju različitih 
darova prirode , kojima  obogaćuju  odgojno obrazovne aktivnosti.



Poseban interes djeca iskazuju za istraživačke aktivnosti, u kojima aktivno sudjeluju, a koje 
imaju veliki značaj i utjecaj na mnogostruka područja djetetovog života (razvoj fine i krupne 
motorike, taktilne osjetljivosti, spoznajnog razvoja).



U sklopu Dana zahvalnosti obilježavamo i Dan jabuka.





Slikovnica „Kako su Dora i Mario spasili hranu” na 
primjeren, edukativan i zanimljiv način upoznaje djecu 
kako se treba ponašati prema hrani te što je to „otpad od 
hrane”.



Kroz različite igre i aktivnosti djeca usvajaju matematičke pojmove
( brojenje, pridruživanje, vaganje…).



ZAHVALA 

HVALA ZA SVAKO NOVO JUTRO, 

HVALA ZA SVAKI NOVI DAN,

HVALA ZA OBLAK KOJI KIŠU 
DAJE POLJIMA.

HVALA NA SVAKOM KLASU ŽITA, 

HVALA ŠTO KRUHOM SITIŠ 
NAS,

HVALA ZA LJUBAV KOJU 
NAMA U KRUHU DARIVAŠ.



I još o zahvalnosti…

„ Biti zahvalan znači prepoznati ljubav 
božju u svemu što nam je dao,  a dao nam 
je sve. Svaki  naš udisaj dar je Njegove 
ljubavi, svaki trenutak postojanja je 
blagoslov, jer sa sobom donosi Njegovu 
neizmjernu milost. Stoga, zahvalnost ništa 
ne uzima zdravo za gotovo, nikad nije 
suzdržana, ona je stalno buđenje novog 
čuđenja i hvaljenje dobrote Božje. Jer, 
zahvalan čovjek zna da je Bog dobar, i to 
ne posredno, nego iz iskustva.  U  tome je 
sva razlika.“

Thomas Merton
(Integrirani program Katoličkog vjerskog 
odgoja u mlađoj odgojnoj skupini „Ježići”)


