
 
Pozivni natječaj za dječje vrtiće 

kojima su donirane tradicijske drvene igračke u okviru projekta Dajmo djeci korijene i krila. 
 
Izložba radova vrtićkih grupa otvoren je na temu 

Naše drage drvene igračke i kako se igramo s njima 
 

Odgojno-obrazovni projekt Etnografskog muzeja i Radija Kaj – Dajmo djeci korijene i krila, 
oplemenit će se ove godine posebnom izložbom u Etnografskom muzeju u Zagrebu, u kojem će biti izloženi 
dječji radovi 100 vrtića iz cijele Hrvatske, koje je projekt Dajmo djeci korijene i krila posjetio tijekom 
proteklih pet godina i najmlađima poklonio tradicijske drvene igračke zaštićene na svjetskoj UNESCO-voj 
listi. Najmlađi će poneseni KRILIMA mašte, crpeći vrijednosti baštine – KORIJENA, u svojim radovima: 
likovnim, skulptorskim ili literarnim, izraziti koje su im tradicijske drvene igračke najdraže i kako se igraju 
s njima. 
 
Izložba će biti otvorena u petak, 3. svibnja 2019. g. u 13 sati u Etnografskom muzeju u Zagrebu. 
 
Svoje radove dječji vrtići trebaju dostaviti do 15. travnja 2019. g. na: Etnografski muzej, Trg Mažuranića 
14, 10000 Zagreb. /Sve dodatne informacije uskoro i na www.korijeni.hr/ 
 

Tijekom dolaska u vrtiće primijetili smo veliku kreativnost i izuzetan trud ravnateljica i 
odgajateljica u radu sa djecom na upoznavanju tradicijskih vrijednosti. Stoga bismo željeli javnosti 
predstaviti svaki takav vrtić i njihove maštovite radove. Izložba je ujedno i značajan prilog obilježavanju 
100-te obljetnice Etnografskog muzeja i njegovog djelovanja izvan-muzejskog prostora, pa je i 
sudjelovanje 100 vrtića simbolična gesta zahvale. Ovime ujedno, dana, 3. svibnja, na svoj rođendan, Radio 
Kaj počinje i s obilježavanjem 30 godina postojanja, a sve će biti i doprinos tradicionalnim aktivnostima uz 
Dane dječjih vrtića Grada Zagreba. Organizatori izložbe su Etnografski muzej u Zagrebu i Radio Kaj Zagreb, 
pokrovitelj Grad Zagreb, a partner Narodne novine.  
 

Dajmo djeci korijene i krila je hrvatski odgojno-obrazovni projekt Etnografskog muzeja i Radija 
Kaj koji se ostvaruje od rujna 2013. godine u dječjim vrtićima kao i dječjim odjelima u bolnicama, 
educirajući najmlađe o potrebi čuvanja baštine edukativnom predstavom Laboratorija zabave, te 
darivanjem tradicijskih drvenih igračaka, koje je UNESCO uvrstio na reprezentativnu listu zaštićene 
nematerijalne kulturne baštine. Potporu projektu daje i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a od 
prvog dana Narodne novine vrtićima u sklopu projekta poklanjaju komplet likovnog pribora. Tradicijske 
drvene igračke, proizvedene u dolini našega Nacionalnog svetišta Marije Bistrice, putem ovog projekta, 
donose radost najmlađima, ali i potiču učenike na odabir zanimanja za tradicijske obrte… 

Ovim projektom svi sudionici, od Etnografskog muzeja i Radija Kaj, do donatora, prema riječima 
autorice Mirjane Drobina, trebali bi našoj djeci dati KORIJENE identiteta i KRILA mašte – koje će pronijeti 
kroz život, kako bi današnja djeca i svojoj djeci mogla prenijeti vrijedno i u svijetu prepoznato Hrvatsko 
nasljeđe. Etnografski muzej i Radio Kaj projekt provode širom Hrvatske, od Hrvatskog zagorja, Međimurja, 
Podravine i Prigorja, preko Zagreba, Vukovara, Rijeke do Dubrovnika. 

 
S velikom radošću očekujemo radove iz vašeg dječjeg vrtića! 
 
Etnografski muzej u Zagrebu                                                                  Radio Kaj Zagreb 
      Ravnateljica                                                                                                 Direktor 
    Goranka Horjan                                                                                      Dragutin Gradečak 
 
/Detaljnije o izvođenju natječaja, nagradama, te o samoj izložbi, na www.korijeni.hr/ 


