CILJ

GDJE?

Senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu
dimenziju kao potrebu koja ga čini
osjetljivim za otkrivanje, primanje i
oblikovanje njegova života u odnosu prema
sebi, drugomu te na poseban način prema
Bogu.

U Dječjem vrtić Cvrčak, PO „ Krijesnice“,
Milke Trnine 13, Čakovec (tel: 364-399),
kao poludnevni program.
TKO?

ZADAĆE:
•

Pomoći djetetu da raste u povjerenju
samoga sebe razvijajući tako svoju
osobnost.

•

Zadovoljiti djetetovu
pripadanjem i ljubavlju
toga iskustva upućivati
susret i autentinčno
Bogu.

•

Odgajati
dijete
za
odgovorno
ponašanje u svijetu koji ga okružuje.

•

Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje
te iskrenu i dubuku radost prema
Bogu.

•

Razvijati
osjećaj
povjerenja,
zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i
suradnje s bližnjima.

•

•

•

potrebu za
ta na temelju
ga na odnos,
približavanje

Osigurati djetetu kvalitetu življenja,
razvijajući temeljne i bitne odrednice
čovjekova bitka: ljepotu, istinu i
dobrotu
Pomoći djetetu u uspostavljanju
autentičnih odnosa s drugima koji su
različiti
Omogućiti djetetu da igrom doživljava
i upoznaje temeljne poruke Evanđelja.

ZAŠTO VJERSKI ODGOJ?
Vjerski odgoj u vrtiću ne podrazumijeva
„učiti o Bogu“ već učiti živjeti s drugima i sa
sobom, a Bogu zahvaliti za ljepotu življenja i
svakodnevne male stvari koje nam se
događaju.
Vjerski odgoj u vrtiću nije „učenje“ o vjeri,
on je igra, priča, stih, slobodno i kreativno
izražavanje djece razgovorom, pjesmom,
slikom, glazbom, njihovom smišljenom
molitvom koja otkriva njihovu skrivenu želju,
potrebu, dvojbu ili pak strah.

Voditeljica programa je odgojiteljica sa
završenim
teološko
ketehetskim
doškolovanjem pri Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Zagrebu
DOB DJECE:
Programom su obuhvaćena djeca od tri
godine do polaska u školu, čiji roditelji
daju pisanu izjavu da prihvaćaju da im
dijete polazi Program predškolskog odgoja
obogaćen vjerskim sadržajima.
UPIS
Roditelji zainteresirani za upis djece u ovaj
program trebaju izraziti svoju želju
prilikom upisa.

KAKO?
Igrajući se i prožimajući duhovnu dimenziju
kroz sve djelatnosti koje se u vrtiću provode
(pisana riječ, glazba, likovni izričaj, scenski
prikaz, pokret...)
KADA?
• Situacijski-spontano i nepredviđeno kada
prati potrebe i osjećaje djeteta
• Planski i predviđeno slijedeći liturgijsko
vrijeme i blagdane

Pustite dječicu k meni, jer takvima pripada
Kraljevstvo Božje! (Marko, 10,14-15)

„Djetinja dob i djetinjstvo, shvaćeni i
obrađeni prema svojim osobitostima,
predstavljaju doba prve socijalizacije, kao
i ljudskog i kršćanskog odgoja u obitelji,
školi i crkvi, te ih stoga treba shvatiti kao
odlučujući trenutak za budućnost vjere.“
(Opći direktorij za katehezu, 178)

•

Republika Hrvatska u svjetlu načela
vjerskoj slobodi, poštuje temeljno
pravo roditelja na vjerski odgoj djece.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Lavoslava Ružičke 2,
40 000 Čakovec

(Ugovor između Svete Stolice i Republike
Hrvatske o suradnji na području odgoja i
kulture, čl.1.)

•

Katoličke vjerske tradicije duboko su
ukorijenjene u hrvatskoj kulturnoj
baštini, što će se u javnom hrvatskom
školstvu uzimati u obzir, napose u
provođenju
prikladnih
vjerskokulturnih inicijativa i programa, koje
uz školstvo obuhvaćaju najrazličitija
područja društvenoga i kulturnoga
života.
(Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim
školama i vjerskom odgoju u javnim
predškolskim ustanovama, čl.1.,11.)

Oblici i sadržaji neposrednog rada s djecom
organizirat će se kroz nekoliko tematskih
cjelina:
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DOČEK I PRIHVAĆANJE DJECE
STVORENI SVIJET I STVORENJA U
NJEMU
KRALJEVSTVO BOŽJE
BOŽIĆ – RADOST ISUSOVA DOLASKA NA
SVIJET
ISUSOVO DJETINJSTVO I ŽIVOT
OTKRIVANJE TAJNE ŽIVOTA
U ZNAKU VODE I SVJETLA – USUSRET
USKRSLOM ISUSU
MAJKA
MOJA KRŠĆANSKA ZAJEDNICA – CRKVA

PROGRAM KATOLIČKOG
VJERSKOG ODGOJA
DJECE PREDŠKOLSKE
DOBI

