LJETOVANJE DJECE IZ DV MILANA SACHSA
U VELOM LOŠINJU
Djeca iz Dječjeg vrtića Milana Sachsa već dugi niz
godina ljetuju u hostelu Zlatokrila u Velom Lošinju u
objektima Zagrebački Hodling d.o.o., Podružnica Vladimir
Nazor. Grad Zagreb organizira i financira ljetovanje za 125
djece iz dječjih vrtića Grada Zagreba za djecu iz obitelji
socijalno-zaštitnih potreba. Ove godine od 8. do 15. rujna, 8
do 9 djece po skupini, iz prihvaćenih dječjih vrtića, provest će osam dana na ljetovanju sa
svojim prijateljima, odgojiteljima te u pratnji dva zdravstvena voditelja.
Djeca iz Dječjeg vrtića Milana Sachsa već jedanaest ljeta za redom uživaju u
neposrednom kontaktu s prirodom. Osim rekreacije i uživanja u predivnom moru, ovakav vid
ljetovanja pomaže djeci sa zdravstvenim poteškoćama. Morski zrak pogoduje djeci s čestim
respiratornim infekcijama te kroničnim bolestima, posebno onoj koja boluje od astme ili
bronhitisa sigurno će koristiti. Uz sve to vrijedna je i promjena klimatoloških uvjeta.
U specifičnom okruženju turističkih objekata, djeca često prvi put u životu stječu
iskustvo življenja izvan obitelji: spavanja u hotelskoj sobi s vršnjacima, prehrane u restoranu,
cjelodnevnu skrb odgojiteljica, trenera i animatora koji im organiziraju dan bez prisustva
roditelja. Smještaj je organiziran u ljetovalištu koje se nalazi u neposrednoj blizini mora,
prilagođen dječjim potrebama. U suradnji s vanjskim suradnicima, za djecu se organiziraju
sportsko-rekreativni sadržaji (npr. nogomet), vožnja brodom i podmornicom, kreativne
radionice i zabavan program u večernjim satima, gdje oni provode vrijeme sa svojim
vršnjacima i odgojiteljima. Program ljetovanja djece predškolske
dobi provodi se u sigurnom, prirodnom, zdravom i podržavajućem
okruženju, koji ima za cilj potaknuti cjelokupni razvoj djeteta.
Razvija se djetetov spoznajni razvoj, socio-emocionalni i razvoj
ličnosti, govorni razvoj i komunikacija, tjelesni razvoj te istraživanje i
stvaralaštvo. Prekrasna mediteranska vegetacija te kristalno čisto
more pružaju mogućnost kvalitetnog boravka na ljetovanju. Djeca
imaju mogućnost interakcije s drugom djecom, aktivnog istraživanja

i stvaranja pri čemu stječu nova iskustva, vještine i proširuju svoja znanja. Također imaju
priliku razvijati samostalnost, jer se odvajaju od roditelja, strpljenje, usvajati pozitivne navike
i razvijati kreativnost. Grade socijalne odnose, jačaju pozitivnu sliku o sebi i samopouzdanje.
Drugim riječima, potiče se razvoj društvenosti, osjećaj grupne
pripadnosti, empatije, spremnosti na zajednički rad, osjećaj
odgovornosti (dijete vlastitim doprinosom utječe na uspjeh
skupine) te spremnost da dijete podijeli svoje osjećaje s
drugima. Važno je istaknuti kako neka djeca prevladaju svoje
strahove od mora, jer zabavljajući se u kreativnim igrama u
plićaku djeca stječu nove vještine, odnosno usvajaju osnovne
plivačke tehnike pod stručnim nadzorom.
Aktivno istražujući, igrajući se na pješčanim plažama, odnosno ljetujući u Velom
Lošinju djeca se vraćaju svojim kućama prepuna dojmova i s lijepim uspomenama. Puna
energije i s ponekom školjkicom, ostalim prijateljima u vrtiću prepričavaju svoja iskustva te
se pri tome uz razvijanje kreativnosti i izražavanja, stvori i neki prelijepi likovni, dramski ili
literarni uradak koji nas trajno podsjećaju na lijepe morske uspomene.

More je lijepo, čini mi se izdaleka da je bijelo plavo.
More je slano.
U moru žive neke male ribice.
Lovili smo ribice i našli smo jako puno školjkica.
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