
PREDŠKOLARCI (4-6) 

 

1. Veselo kazalište 

Opis radionice: Vaša djeca vole pobjeći u svijet mašte, biti na trenutak netko drugi, kroz igru i 

glumu izražavati svoje osjećaje, želje i misli? Ali gluma nije jedino čime će se baviti, za dobru 

predstavu potrebna je i dobra priprema. Kreativnost i vještine djece bit će nam glavni alat za 

pripremu, a tete će pomoći čitanjem priča i odabirom važnih tema za vašu djecu. Na radionici našoj 

svega će biti, a na kraju se sve glumom okiti. 

Čekamo vas “na pozornici”! :) 

 

 

2. Rasplesani kikići 

Opis radionice: Vaš se kikač voli kretati, voli istraživati pokretima svijet oko 

sebe? U Dječjoj kući Borovje od sada može jednom tjedno, kroz igru i glazbu, 

nastaviti otkrivati sebe, druge i učiti o raznim temama koje smo pripremili za 

njih, a koje su životne i važne. To su različite teme poput: prijateljstva, 

tolerancije, nenasilja i slično. Jednostavno, ako se vaš klinac ili klinceza voli 

igrati i ima viška energije, dovedite ga k nama da to radi pod vodstvom dvije 

motivirane volonterke.  



3. Šarenionica 

 

Opis radionice: Ako ste mislili da je ugodno teško spojivo s 

korisnim, Šarenionica je prava prilika da Vas razuvjerimo! 

Svaki tjedan na našim radionicama potičemo kreativnost, 

pomičemo granice, svladavamo izazove, na zanimljiv način 

nešto novo naučimo, a iznad svega se dobro zabavljamo i puno 

smijemo! Ako Vaše dijete voli plastelin, bojanje, crtanje, šarene 

papire i vesele boje, Šarenionica je pravi odabir! 

 

 

4. Pustolovni mališani 

 

Opis radionice: Put oko svijeta u manje od 365 dana? Sve 

je moguće u našoj Dječjoj kući Borovje! Svake srijede u 

našoj radionici putovaonici tete vaše malce na 

putovanje vode. 

Naučit ćemo koje rijeke i planine državu krase, vlakom uz 

pjesmu putovati po Europi, avionom preko oceana ili 

biciklom po Zagrebu! Vidjet ćemo gdje se jašu deve, kakve 

zabave su u kojem gradu i probati domaću hranu! Na sve 

zemlje i kontinente ćemo stići, kroz godinu cijelu Zemlju 

obići.  

Vežite se, polijećemo! 

 

 

 

 



 

5. Veseli Englezi  

Opis radionice: Na devetomjesečnoj uzbudljivoj pustolovini djeca će učiti jednostavne izraze i riječi 

na engleskom jeziku. Kreativna avantura koja će se dugo pamtiti bit će puna korisnih, zanimljivih 

tema ispričanih kroz igru, priče, ples, pjevanje. Uz prve korake učenja jezika djeca će naučiti kako 

prevenirati nepoželjna ponašanja, a sve će biti pripremljeno na engleski way. 

 

 

 

 

 

6. Tvornica mašte 

 

Opis radionice: Želite da vasa djeca vide kako se proizvodi 

mašta? Ukljucite ih u nasu radoznalu tvornicu maste koja ce 

pokusima i istrazivackim igrama potaknuti njihovu 

kreativnost te im otvoriti vrata u svijet zabave i druzenja s 

novim prijateljima i zaigranim tetama. 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLARCI (7-11) 

1. Malci glumci 

 

Opis radionice: Kako nastaju kazališni kolačići? Imamo pravi recept za najbolje kolačiće. Za izradu 

su pripremljeni svi sastojci: velika žlica glume, mala žlica igre, prstohvat pjesme. 

Sve to spojiti s kreativnosti i zabavom dok ne postanu jedno. Nakon toga 

spremno je za pećnicu tj. pozornicu! Pomoću poštivanja i uvažavanja drugih oko 

sebe te razlikovanja poželjnog od nepoželjnog ponašanja za vrijeme igre, sigurni 

smo kako ćemo napraviti kolačiće dobre poput bakinih. 

 

 

 

2. Mali istraživači 

 

Opis radionice: Što ćemo raditi na ovoj Znatiželjnoj radionici? Jednom tjedno kroz igru, glumu 

pokuse i kreativne aktivnosti, djeca imaju priliku učiti o sebi, drugima i svijetu koji nas 

okružuje.  Kako napraviti dugu u čaši? Zašto je zebra prugasta, a leopard pjegav? 

Koliki se balon može napuhati od žvakaće gume? Zašto je veljača kraća od ostalih 

mjeseci? Kako pročitati nevidljive poruke? Kako postići da cvijet promijeni boju? 

Odgovoriti ćemo na razna pitanja, uključujući i ona koja djeci padnu na pamet. 

Sve to otkriti ćemo družeći se u Dječjoj kući, i pritom se odlično zabaviti!  

 

3. Kreativni putnici 

 

Opis radionice: Mi smo kreativni putnici i pozivamo te na maštovit put 

oko svijeta! Upoznat ćemo razne zemlje i njihove običaje, a sve uz 

puno igre i zabave. Ako voliš crtanje, izrađivanje, ukrašavanje i 

zanima te svijet oko tebe, pridruži nam se na našoj zabavnoj 

zajedničkoj avanturi. 

Čekamo te!  



4. Zabavni mix 

 

Opis radionice: Vaše dijete je mali istraživač koji voli otkrivati 

svijet oko sebe? Također ima mnogo interesa i bujnu maštu? Naša 

radionica Zabavni mix u DK Borovje je pravo mjesto na kojem će se 

moći izraziti, sklopiti nova prijateljstva te naučiti nešto novo kroz 

glazbu, likovno izražavanje, znanstvene eksperimente te puno 

smijeha i zabave. 

Radosno vas očekujemo.  

 

5. Englezići  

Opis radionice: Želiš naučiti engleski na zabavan način? Onda si došao na pravo mjesto!  

Pridruži nam se u našoj radionici i zaroni s nama u čaroban svijet jezika. Kroz 

pjesmu i ples, igre te raznorazne zabavne i kreativne aktivnosti otkrit ćemo 

sve čari engleskog jezika zajedno. Mašti ćemo pustiti da savlada ono što 

nam se trenutačno čini nesavladivo, a riječi će zatim same navirati i bogatiti 

naše znanje. No, to nije sve. Važan dio naše radionice su i teme uz koje ćemo 

zajedno istraživati emocije, jačati samopouzdanje i promatrati kako naše samopoštovanje raste! 

Veselimo ti se!! 

 


