
 

MEĐUNARODNI DAN OBITELJI 
      15. svibnja obilježava se Međunarodni dan obitelji. U životu svakog čovjeka sve 

počinje i završava s obitelji. Kako bi ukazali na važnost i istaknuli utjecaj te osnovne 

društvene zajednice obilježavanje ovog dana ustanovili su Ujedinjeni narodi 1989. 

godine a u svijetu je prvi put obilježen 1994. godine pod sloganom “Da obiteljski dan 

ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece”. Time se pokušalo u fokus staviti 

odnose u obitelji i obitelj kao osnovnu jedinicu. 

      Obiteljska zajednica prvo je mjesto odgoja te dugotrajnog razvoja većine djece.  

      Obitelj - zajednica utemeljena na ljubavi, međusobnom poštivanju i potpori - 

mjesto je stvaranja najdubljih veza koje traju čitav život. Zajednica solidarna sa 

starima, koja na svijet donosi djecu, štiti ih, osnažuje i priprema za život u društvu, 

njegov je temelj i budućnost. 

      Suvremene obitelji suočene s raznim izazovima imaju sve manje vremena i 

uvjeta da se razvijaju u zajedništvu i toleranciji. Bitno je osvijestiti koliko nam je obitelj 

važna, koliko su nam važna djeca, roditelji, braća, sestre, bake, djedovi….  

      Obitelj najjače djeluje u kritičnim razdobljima razvoja – predškolskom i školskom 

– no, njezin je utjecaj neosporno iznimno bitan i dalje, budući da je obiteljska sredina 

prirodno okružje čitavog čovjekova života te je za nju vezan od rođenja do smrti. 

     Obitelj je oduvijek bila i ostaje mjesto gdje čovjek dolazi na svijet i gdje 

pronalazi sebe; gdje se razvija kao osoba i član društva i gdje upija najvažnije 

zasade za kasniji život. 



     Zajednički život, zajednički interesi, zajedničke radosti i problemi, ljubav 

roditelja  prema djeci i djece prema roditeljima, čvrsto ih međusobno povezuje i 

stvara posebne mogućnosti odgojnog djelovanja.  

    Za svaku predškolsku ustanovu suradnja s obitelji djeteta od najvećeg je značaja. 

Roditelji su prvi i najvažniji odgojitelji svoje djece, a vrtić mjesto gdje se osmišljenim 

odgojno-obrazovnim aktivnostima trudimo biti kvalitetna dopuna tom procesu.  

 

 

 Iskoristite današnji dan za druženje s vlastitom obitelji. I ne zaboravite im reći 

koliko vam znače! 

 

 

 

 

Pripremila odgajateljica Marina B. 

 

 

 

~ OBITELJ JE... ~ 
 

Obitelj je kad imaš sestru i brata 
I svaki dan te grle mama i tata. 

Obitelj je djed i baka, 
jer njihova je ljubav velika i jaka. 
Obitelj je kad se svi u kući slože, 

Tad se sve na svijetu može. 
Obitelj nije batina, psovka i galama, 

Niti u kutu zaplakana mama. 
Obitelj je kad nitko na tebe ne diže ruku, 

Obitelj je kad se s osmijehom svi u kući tuku. 
 

Uč. 2.h.r. O.Š. „Hodošan“ 


