Dnevni plan aktivnosti programa „Zagreb, tak imam te rad!“:
Kome je namijenjeno?
Djeci osnovnoškolcima
Kada?
Od ponedjeljka do petka u tjednu od 07.01. do 11.01.2019.!
Moguće je sudjelovati tijekom cijelog programa ili dane po odabiru!
Što se radi?
U planu nam je posjetiti četiri zagrebačka muzeja! Jedan dan smo rezervirali za šetnju i igru na
Bundeku !:-) Nakon obilaska muzeja djeca će se pod stručnim vodstvom kreativno izraziti na likovnoj
radionici inspirirani djelima koje su vidjeli. Nakon radionice, krećemo prema udruzi na ručak i
odmorko. Svaki dan organizira se catering sa raznovrsnim jelima koji će dočekati naše avanturiste u
udruzi.
Nakon ručka slijedi još jedna edukativno-kreativna radionica u našem prostoru – učimo i kreativno se
izražavamo kroz upoznavanje Zagreba.
I za kraj dana ni više ni manje nego gledanje pomno odabranih dječjih filmova ili čitanje bajki zavaljeni
u jastuke! Nakon gledanja filma s djecom ćemo diskutirati o odgledanom filmu i potaknuti ih na
promišljanje i argumentiranu raspravu! Di ćeš bolje!?
BRIGA ZA DIJETE:

• pravilno odijevanje i obuvanje djeteta
• ispravna zaštita od atmosferskih prilika
• prehrana - kvaliteta i količina
• nadzor nad djecom od strane odgovornih voditelja tima
PREHRANA:
Prehrana je programirana prema aktivnostima programa: Ručak i međuobroci svježe su pripremljeni.
Uz napomenu da se vodi računa o prehrambenim sklonostima i eventualnim alergijama.
DNEVNI PROGRAM:
8:00–9:30
Okupljanje u udruzi i razgovor o lokaciji koju ćemo posjetiti
9:30-12:30
Obilazak predviđenih mjesta/kreativna radionica/igra na zraku
12:30-13:30
Presvlačenje, ručak i odmor (u prostoru udruge na adresi Gajeva 2)
13:30-14:30
Edukativno-kreativna radionica
14:30–15:15
Povratak u udrugu (Drniška 20)
15:15
Gledanje filma/čitanje bajki i diskusija
16:00-16:30
Dolazak po djecu u udrugu

Raspored posjeta muzeja i radionica:
Ponedjeljak, 07.01.
Utorak, 08.01.
Srijeda, 09.01.
Četvrtak, 10.01.
Petak, 11.01.
-

Šetnja, obilazak i igra na Bundeku
Posjet i radionica u Muzeju Grada
Zagreba
Posjet i radionica u Muzeju za
umjetnost i obrt
Posjet i radionica u Mimari
Posjet i radionica u Laubi

