Програм активности Дечије недеље од 3. до 9. октобра 2016.
Нећу да бригам, хоћу да се играм
ДАН И
ДАТУМ

ВРЕМЕ

АКТИВНОСТИ И
НОСИОЦИ
ЦИЉЕВИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Буквар дечијих права и
обавеза
Васпитачи у
Упознавање деце са значајем
свим васпитним
Дечије недеље;
групама
Скретање пажње најшире
јавности на права и потребе
деце;

МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Сви вртићи

УЧЕСНИЦИ

НАПОМЕНА

Деца,
васпитачи,
родитељи,

09:00
Понедељак
03.10.2016.

Дечија
права
и
правила

«Буквар дечијих права»
Љ.Ршумовић

09:00

„Како су се деца некада
играла и учила “

Васпитачи у
свим ППП
групама

,,Вук Караџић''
ППП

„Невен “
ППП
(3 групе,
целодневни
облик рада)централна
активност
У осталим
групама подела
чланских
картица НБК
Народни музеј
Порта

Библиотекари
Народне
библиотеке
Крушевац,
деца, васпитачи,
родитељи,
библиотекари
/учитељи при
ОШ

Кустос народног
музеја,
родитељи

Осмислити
пано за
родитеље и
истакнути
мото Дечије
недеље:

Нећу да
бригам,хоћу
да се играм

10:00

18:00

09:00
Уторак
4.10.2016.

Породични рам
Ликовно стваралаштво деце
на тему
Породична игра
У вртићима расте
будућност Србије
стручна трибина

ПУ,,НатаВељковић''
Културни центар

Сви вртићи

Деца и
васпитачи

Културни
центарБела сала

По посебној
Агенди
Деца и
васпитачи свих
група

Мој дека , моја бака
(прича о њима)

,,Наши гости дека/бака ''
10:00

Васпитачи у
свим васпитним
групама

(дружење и игра са гостима )
Традиционалне игре

Васпитачи у
свим васпитним
групама

Сви вртићи
Деца и
васпитачи
старијих и
ППП група

Мостови
међу
генерацијама

09:30

Посета Геронтолошком
центру
Дружење деце и старијих
суграђана кроз игру
друштвених игара

„Наша радост “

Геронтолошки
центар

Деца и
васпитачи ппп.
гр.целодневног
облика рада
Р.С. и К.С.

У припреми
активности
користити
књигу
,,Традиционалне
игре некад и сад''

Деца дарују
старије
суграђане
израђеним
друштвеним
играма

10:00

11:00

Среда
05.10.2016.

Дружење са другарима из
из Центра за особе са
инвалидитетом
Посета и дружење деце
вртића „Лабуд“ кроз игру
друштвених игара

„Како су се деца некада
играла и учила “
-ликовни радови
инспирисани посетом
Народном музеју

Током
дана

„Лабуд“

,,Вук Караџић''
ППП

Деца и
васпитачи

Центар за
особе са
инвалидитетом

ПУ ,,Ната
Вељковић''објекат група

09:00

„Разиграни јесењи
плодови“(радионица са
родитељима)
Размена искуства,
дружење

Деца,
васпитачи

Сви вртићи
Деца, родитељи
и васпитачи

Дечији вашар
Презентација дечијег
стваралаштва и
креативности

Дан
отворених
врата

Деца и
васпитачи
вртића „Лабуд“
1гр.полудневна
ППП

Деца дарују
кориснике
центра
израђеним
друштвеним
играма

Поставити
изложбу
дечијих радова

Продајна
изложба
продуката
дечијег
стваралаштва
(у објекту,, Вук
Караџић'' гости из
Народног музеја,
предати им
радове урађене
4.10.)

Нутриционисти
кухиње
„Пионир“
Б.С и М.З.
стручни
сарадници М.С.и

„ Бисери“
(старија гр.и
ППП-мешовита )
Г.В.и М.П
Д.Р и М.И.

Деца, родитељи
и васпитачи

С.М и родитељи
деце вртића
10:30

11:55

од
12:00
до
14:00
или од
13:00 до
15:00

Подршка породици –
саветодавни рад

Библиотекар у вртићу
Посета библиотекара вртићу
у оквиру акције бесплатног
учлањења предшколаца у
библиотеку

Четвртак
06.10.2016.

Њено
величанство
Књига

Посета деце
градоначелнику

09:00

Књига у мојој породици
(радионица)

Електронска презентација
дечје књиге

Пионирски
парк

„Мудраковац “
( ППП– 2групе )

Зграда Градске
управе

Стучни
сарадници

„Пчелица “
„Голуб мира “
„Лептирић“
„В.Јурић“
„Дечји клуб“

Народна
библиотека

„Звончић “
ППП-1 група
целодневна
(,,чиста'')

Деца и
васпитачи

„Бубамара“
ППП група
„Невен“
Рачунарска
играоница ППП
група
„Печурка “

Градоначелнк,
деца,
васпитачи

Родитељи и
стручни
сарадници

Деца, родитељи
васпитачи,
библиотекари
Деца, родитељи
васпитачи,
библиотекар.
Деца, родитељи
васпитачи
библиотекар
систем
администратор

Едукативни
флајери
Игра као
облик учења

Током
дана

10:00

10:30
Петак
07.10.2016.

Безбедна
средина
безбедно
дете,корак
по корак

09:00

Омиљена прича у мојој
породици
„Лете, лете лепе речи“
Такмичење рецитатора деце
предшколског узраста
Расинског округа, на тему
„Играјмо се играјмо“

И читање је игра ,и књига је
играчка

ДЕЦА У САОБРАЋАЈУ
Значај саобраћајне културе и
саобраћајне сигнализације

Деца-деци

Удружење
васпитача
„Јефимија“ и
ПУ „Ната
Вељковић“

Деца и
васпитачи

Сви вртићи

„Бисери“

,,Лане'' и
,,Сунце''
(све групе )

09:30

Активност из области
саобраћајног васпитања

Деца, родитељи
и васпитачи

Деца и
васпитачи

Деца и
васпитачи ППП
група-радионица
Пчелица – групa ППП
4.раз.ОШ ,,Јован
Поповић''
Представник МУП-а

Група ППП

Превозна средства некада

Деца, родитељи
и васпитачи

Деца и
васпитачи

Сви вртићи
ДЕЦА У САОБРАЋАЈУ

Деца, родитељи
и васпитачи

Деца и
васпитачи у

Сала вртића
Невен

Деца,ученици,
васпитачи,учитељ,
саобраћајац

Двориште
вртића
Дечји клуб

Деца,
васпитачи,родитељ

Сви (57 група)

У такмичењу
учествују
пријављена
деца свих
вртића у ПУ
Расинског
округа

Читање и
размена књига
Макете
правити од
папира,картона
амбалажног
материјала
и др.
Следити
достављена
упутства

и сада

Субота
8.10.2016.

11-13
час.

Игра је
бити
културан

Посета Музеју,
Галерији,
Кући Симића

оквиру
специјализ.прогр
ама у пппгрупама
Стручни
сарадници,
кустоси,
директори
институција

Деца ,васпитачи
и родитељи

Музеј,
Галерија,
Кућа Симића

Радни дан за
Деца, родитељи,
васпитаче
васпитачи
старијих и
припремних
група, чланове
По посебној
стручне службе
агенди

Недеља,
9.10.2016.

Играјмо се
у природи –
породични
излет –

Екокоординатори

Током
дана

Посета излетиштима у
околини града
(Слободиште, Багдала,
Порта цркве Лазарице,
Расински кеј...)

Деца и родитељи

Паркови,
спортски
терени,
Деца и родитељи
излетишта и сл.

вртића имају
задатак да до
15.10. прикупе
по 10
најуспешнијих
радова из
старијих и
припремних
група.

Директор: Весна Живковић

