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Целодневни излет деце у вртићу ''Јеленко''  у Рибарској Бањи 
 

У току радне 2014/2015. године ПУ ''Ната Вељковић'' планира организацију целодневних 
излета деце у природи у објекту за одмор и рекреацију ''Јеленко'' у Рибарској Бањи.  

Рибарска Бања се налази на удаљености од 34 км од Крушевца, на надморској висини од 
540 м и лоцирана је на северним падинама планине Јастребац у долини Рибарске реке. Смештена је 
усред шумовитих брежуљака, у малој клисури па је добро заштићена од ветрова и наглих промена 
температуре. Шумска пространства, која је окружују, надморска висина, и положај, омогућавају 
чист и свеж ваздух током целе године, што боравак у њој чини пријатнијим. Климатски услови 
овог подручија посебно су погодни за опоравак, очување и унапређивање здравља.  

Објекат ПУ Ната Вељковић за одмор и рекреацију ''Јеленко'' има површину од 870 м/2 и 
налази се на брду Самар у ограђеном дворишту површине 2.647 м/2. 

 
 
 

ПРОГРАМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  НА ИЗЛЕТУ 
 

Целодневни излет  подразумева посебан вид организације васпитно-образовног рада са 
децом у природи. Овакав облик рада пружа могућности за широко васпитно-образовно деловање. 
Приоритетан задатак је да се искористе природни ресурси уз што дужи боравак деце на чистом 
ваздуху, чиме се доприноси целокупном психо-физичком развоју.  

Планирање васпитно-образовног рада условљено је могућностима објекта, ближе и шире 
околине, временским условима, узрастом, интересовањима и потребама деце конкретне васпитне 
групе. 

 
 

 
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ 
 

- Очување и унапређивање здравља деце  
- Активан одмор 
- Развијање природних облика кретања и моторичких способности деце у природним 

условима 
- Развијање навика о здравом начину живота 
- Развијање навика креативног провођења слободног времена 
- Развијање способности доживљавања и упознавања природе, њених законитости и лепота 
- Формирање и доградња моралних ставова о поступцима човека у односу на природу 
- Стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз развијање толеранције у 

односима са другима 
- Успостављање позитивне социо-емотивне климе у групи и објекту и подстицање веселог 

расположења 
 
 


