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Plan  projekta: 

 

 

• 1. Izlet u Draganić  ( gospodarsko imanje   
“Contessa” iz 18. stoljeća ) 

• 2. Slike, legende i priče iz prošlosti ( stare 
građevine, odjeća, nakit, uporabni predmeti iz 
pošlosti, poznate ličnosti...) 

• 3.Dječje  likovno  stvaralaštvo 

• 4. Igre  i pjesme  iz  prošlosti 



Cilj projekta: 

• - osvijestiti djeci pojam prošlosti i važnost 
povijesnih zbivanja za  našu sadašnjost  i 
budućnost 

• - mnoga znanja i vještine naših dalekih predaka 
obogaćuju i naš svakodnevni život, a brojne 
spoznaje koriste se i u vremenu u kojem živimo 

• -ovim projektom željeli smo u mislima otići u 
prošlost i približiti djeci neprolazni duh vremena, 
koje teče u ljudskoj radosti i bolu - za 
dobročinstvo i napredak prema budućnosti 

• Ciceron: “Povijest je učiteljica života”. 



Izlet  u  Draganić, izlet u 18.stoljeće 



Izlet u Draganić 



Naše  dame  i  princeze 



Hrabri i neustrašivi 



Lijepo nam je u otmjenim haljinama 



Dvorske dame 



Lijepo se igrati prošlosti 



Vitezovi i grofovi 



Otmjeni ples 



Muški viteški ples 



Za ručkom kao kraljice 



I kraljevi! 



Dostojanstveno kao princeze 



Otmjene i pristojne, prave male 
gospođice 



Pristojno i pažljivo... 



Zanimljive su nam starinske stvari 



A stari stolići za uljepšavanje ... 



Stari dućan i lijepe igračke naših 
pradjedova i prabaka 



Slike starih građevina 



Stari hrvatski dvorci 



Viteško doba 



Zidine su bile visoke i teško osvojive 



Odjeća  prije 500 godina 



Odjeća starog doba 



Starinska zanimanja 



Kako je naš Zagreb nekada izgledao 



Kako je to izgledalo prije 100 godina 



Stare stvari 



Stari  nakit 



Naši likovni radovi 



Štitovi 



Dvorci 



Volimo ih crtati i zamišljati da živimo u 
njima ... 



Palače 



Princeze i kraljice 1.a 



Kraljevi u 1.a 



Kraljice i princeze 1.b 



Vitezovi 1.b 



Opasni smo i hrabri 



Stari nakit 



Viteška oprema i odjeća 



Stari sat 



Igre naših djedova i baka 



Školica se igra još i danas 



Veselo i zdravo, na svježem zraku 



Stare igračke 



Zvrkovi, konjići, drveni leptiri... 



Crtamo i poziramo  



Pjevamo stare pjesme 



Pjesma  “Škripi đeram” 



Veseli nas crtati starinske igračke 


