
REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM OBOGAĆEN SPECIFIČNIM SADRŽAJIMA 

SPORTA 

 

Svakodnevno kretanje jedan je od istaknutih preduvjeta u održavanju uravnoteženog stanja organizma i 

razine zdravlja općenito, a posebice kod djece rane i predškolske dobi. Primjena djetetu primjerenih 

kinezioloških programa i sadržaja već od najranije dobi jest djelotvoran način da dijete počne razvijati zdrav 

način života već u ranom djetinjstvu. Jedan od zadataka kinezioloških programa i sadržaja jest razviti svijest 

o potrebi tjelesnog vježbanja. 

 

 

 



Ciljevi programa su: 

− usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, razvoj motoričkih sposobnosti kroz 

primjenu biotičkih motoričkih gibanja, jednostavnih kinezioloških struktura te 

kinezioloških igara, 

− zadovoljenje primarne potrebe za kretanjem, 

− razvoj svijesti djeteta o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja. 

 

Program se provodi svakodnevno, integriran u redovan odgojno-obrazovni program, a 

namijenjen je djeci predškolskog uzrasta od navršene 3. godine do polaska u osnovnu 

školu. Stručni kadar koji provodi program su odgajatelji sa završenim dodatnim 

edukacijama iz sporta te magistar kineziologije koji će se uključivati po potrebi u procesu 

planiranja programa i provedbe te u refleksijama s odgajateljima. 

Planirani boravci u sportskoj dvorani odvijaju se dva puta tjedno, u trajanju po 40 minuta. 

Motorički sadržaji u sportskoj dvorani ostvarivat će se kroz elementarne igre, poligone 

prepreka, opće pripremne vježbe i igre s pokretima. 

 

Svakodnevno tjelesno vježbanje provodi se sukladno potrebama, psihofizičkim 

karakteristikama i interesima djece. Operativni program sportskih aktivnosti uključuje 

elemente sportova kao što su: atletika, nogomet, gimnastika, rukomet...  

U realizaciju programa uključeni su različiti prostori: unutarnji prostor sobe dnevnog 

boravka, ali i vanjski prostori (balkon, dvorište, sportska igrališta i dvorane, parkovi, livade 

i šume). 



Od početka listopada 2021. godine u skupini „Školjkice“ započinjemo s realizacijom 

eksperimentalnog redovitog cjelodnevnog programa obogaćenog specifičnim sadržajima 

sporta. Aktivnosti tjelesnog vježbanja provodimo svakodnevno kroz različite aktivnosti 

kao što su: mikropauze, jutarnja tjelovježba, opće pripremne vježbe, elementi joge i 

opuštanja, igre s pokretima, šetnje, boravci na vanjskom prostoru.  

 

  



Boravke na vanjskom prostoru provodimo i u kastavskoj šumi, planinareći stazama i 

šetnicama. Učimo i o osnovama planinarenja i orijentacije u prirodi prateći planinarske 

markacije koje nas vode na kontrolonu točku Riječke planinarske obilaznice- kulu Žudiku, 

ali i na Majev vrh, Malikove pute i šumu Loza.  

  



Početkom veljače, a sukladno ublažavanju epidemioloških mjera, dva puta tjedno 

koristimo i sportsku dvoranu Matija Katalinić na Kastvu. Za boravke u dvorani prethodno 

planiramo različite sadržaje sukladno inicijalnim testiranjima motoričkih sposobnosti djece.  

 

  



 

 

 

Promišljajući o važnosti tjelesnog vježbanja, ne samo kao očuvanja zdravlja, već i kao 

temelja za stjecanje važnosti navike svakodnevnog kretanja, planiramo i boravke djece na 

vanjskom prostoru. Tako su u ostvarivanje sadržaja programa uključene livade, šume, 

Crekvina, parkovi i nogometno igralište. Kroz bavljenje sportskim aktivnostima djeca 

razvijaju važne kompetencije potrebne za cjeloživotno učenje. Razumijevanje pravila 

elementarne ili ekipne igre, dogovor i podjela različitih uloga među suigračima, te razvijanje 

svijesti o tijeku igara preduvjet su i za razvoj socioemocionalnog razvoja te razvoja 

građanske kompetencije. 

 

 



Planiramo i naposljetku i ostvarujemo i zimski izlet- poludnevni boravak na snijeg. 

Specifičnosti boravka na snijegu poseban je i potreban kako bi vlastito tijelo pripremili za 

drugačije oblike kretanja od onih svakodnevnih koja uključuju hodanje, trčanje i skakanje 

po čvrstoj podlozi. Tijekom boravka na snijegu djeca su imala priliku isprobati kako je to 

trčati po snijegu, sanjkati se niz padinu, održavati ravnotežu i koordinaciju na sanjkama, te 

na koje načine hodati po dubokom, neugaženom snijegu gdje nam je svaki korak mnogo 

teži. 
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