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Međunarodni dan obitelji proglasili su Ujedinjeni narodi 1989. 

godine, a u svijetu je prvi put obilježen 15.05.1994. godine pod 

sloganom da ‘’Obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi 

roditelja i djece" kao odraz značaja što ga međunarodna zajednica 

pridaje obitelji kao temeljnoj jedinici društva. Svake godine se 

raznim događajima obilježava ovaj dan čime se prisjećamo, da je 

obitelj temelj današnjeg društva, da se iz obitelji i obiteljskog 

okruženja stvaraju ljudi sa svojim karakterom, stavovima, 

vjerovanjima koji grade neki budući svijet. U današnje vrijeme, 

gdje obitelj vrlo često nema ni vremena ni uvjeta da se razvija u 

zajedništvu i toleranciji, jako je važno osvjestiti si koliko je obitelj 

važna, koliko su nam važni naši roditelji, braća, sestre, djeca, bake, 

djedovi... Svi su oni dio svakog pojedinog ljudskog bića, svi su oni 

važni u razvoju osobnosti pojedinca, te što kvalitetniju, 

tolerantniju, povezaniju obitelj imamo, veće su šanse da ćemo 

odgojiti i kvalitenije, tolerantnije i povezanije društvo. 

 

                                                                    

 

15.5. 

MEĐUNARODNI 

DAN OBITELJI 



 

 
 

 

 
 

 

      

       

 

 

 

 

 

ŠTO JE OBITELJ ?  

Daniel:  'Ljudi s kojima živiš i rodbina.'' 

Karla: ''Da te netko ima roditi.'' 

Tija: ''Kada se netko oženi, onda će se isto 

prezivati. Onda će se roditi dijete i onda je to 

obitelj. I onda imaš brata, seku.'' 

TKO ČINI OBITELJ? 

Bruno: ''Čini ju mama i tata, ali više mama 

zato što ona rodi dijete.'' 

Luka: ''Osim mame i tate čine ju djed i baka 

i djeca.'' 

ZAŠTO JE OBITELJ 

VAŽNA? 

Jakov: ''Obitelj je važna da 

te rodi.'' 

Bruno: „Obitelj je važna da 

se igra s tobom.'' 

Petra: ''Da te čuvaju od 

zločestih ljudi.'' 

ŠTO  OBITELJ RADI? 

Petra: ''Vole se. Slušaju 

jedni druge. Pomažu jedni 

drugima.'' 

Karla: ''Zajedno kuhaju .'' 

 

 

 



           

 

Obilježavamo kroz različite 

aktivnosti: 

☺ Likovne aktivnosti izrade 

''Kuće naše obitelji'' 

☺ Razgovaramo o našim 

obiteljima, što volimo zajedno 

raditi              

☺ U suradnji s roditeljima 

izrađujemo obiteljsko stablo... 

 



Sport je oduvijek bio važan dio čovjekova života, važan dio društva i njegova razvoja. Bilo da je riječ o 

natjecateljskom sportu, fizičkoj rekreaciji ili igri, krajnji rezultat je zdravo tijelo i zdrav duh. Godine 

1978. UNESCO opisuje sport i tjelesni odgoj kao temeljno pravo za sve ljude. privuče ljude, da ih inspirira.  

Sport je univerzalni jezik, koji prvenstveno ima moć da prenese poruku mira diljem svijeta. TAFISA, 

svjetska asocijacija „Sporta za sve“ organizira Svjetski dan sporta „Challange day – Dan izazova“, jednu od 

najmasovniju međunarodno sportsko rekreacijsku manifestaciju u kojoj sudjeluje 50-tak zemalja svijeta. 

Obilježava se svake godine posljednje srijede u mjesecu svibnju. Tog dana se pozivaju građani da se 

uključe minimalno 15 minuta u neki oblik sportsko rekreacijskih aktivnosti. Da bi se pobudilo veće 

zanimanje, TAFISA organizira međunarodno natjecanje gradova, razvrstanih u kategorije prema broju 

stanovnika. Cilj je obuhvatiti aktivnošću što veći postotak građana u odnosu na ukupnu populaciju građana.  

 



         

                                                                                                      

 

 

31. SVIBNJA DAN GRADA 

ZAGREBA 

Aktualna događanja ususret i na Dan 

grada Zagreba:  

• Art Park (25.5. – 1.10.) 

• Cest is d'Best (30.5. – 3.6.)                                              

• 53. Međunarodna vrtna izložba 

Floraart (28.5. – 3.6.) 

• Pop Up Summer Garden (kraj svibnja 

– početak rujna) 

• Ljeto u MSU (2.6. – 14.7.) 

• #WeLoveSound (2. – 3.6.) 

• Zagrebački piknik u Maksimiru (2.6.)         

RADA ZAGREBA 



Kroz raznovrsne aktivnosti zajedno s roditeljima upoznajemo  znamenitosti grada u 

kojem živimo. 

Što o Zagrebu kažu djeca:  

Mia: „Zagreb je lijep grad.“ 

Ante: „Grad Zagreb ima Trg bana Jelačića i veliku katedralu.“ 

         „Volim se šetati po Zagrebu, ima puno parkova.“ 

Luka: „Trg kralja Tomislava je lijep, idemo s vlakom.“ 

David: „U Zagrebu ima puno fontana - baš su dobre.“ 

Ines: „U Zagrebu postoji festival svjetla - i to je super, baš su lijepa svjetla u boji.“ 

Ante: „Dinamov stadion je u Zagrebu - išli smo na utakmicu i navijali smo za Dinamo.“ 

Petar: „Zagreb ima Sljeme – pješke smo išli na Sljeme i vidio sam toranj.“ 

Lora: „Vozila sam se na žičari – vozila nas je gore na Sljeme.“ 

 


