Ваша деца са собом носе вештине,способности и знања
које су основ за живот:
Породица је кад мама и тата роде сина,па син порасте и доведе жену ,па му
жена роди децу.
Љубав је када примимо и покажемо срце.
Другарство је када ти друг дође у посету и лепо се играте.
Вртић је моја кућа.
Слобода је кад отвориш кавез па птица одлети.
Игра је када слажем коцке са другом.
Природа је када удахнемо и узмемо ваздух из природе.
Безбедност је када нас тата и мама чувају.
Научио сам да рецитујем песме и причам приче,да волим
људе и животиње, да лепо цртам и да прелазим улицу на пешачком прелазу.

Са великом љубављу,професионалним
искуством и задовољством, код наших
предшколаца смо:

Савет
Савети пријатеља
-Породично
Породично васпитање је било и остало
темељ на коме се гради успешан пут даљег
развоја детета.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
НАТА ВЕЉКОВИЋ
КРУШЕВАЦ

-подстицали осамостаљивање;
-стварали основ и пружали подршку у циљу
правилног физичког развоја ;
-јачали и развијали
способности;

социо-емоционалне

-постављали темеље сазнајном развоју;
-подспешивали и неговали радозналост ;

-Исказујте
Исказујте љубав и подршку детету на сваком
кораку ,како речима тако и својим поступцима.

-стварали основ и пружали подршку у циљу
подстицања креативности и уважавања
индивидуалности .

-Негујте
Негујте међусобно поверење.

*
Основни облик учења предшколаца
је игра
Дечја игра-“замеци, целог будућег
живота“.
Ф.Фребел

РАЗУМЕТИ ЈЕЗИК ИГРЕ ЗНАЧИ
РАЗУМЕТИ МИСЛИ И СРЦЕ ДЕТЕТА
Л.К.Франк

-Ваше
Ваше стрпљење и разумевање је од најбитнијег
значаја за развијање и на прави начин научено
испољавање осећања детета.
-Х
Хвалите и подстичите развијање добрих навика
свог детета .
-Критикујте
Критикујте неприхватљиве облике понашања
понашања, а
не личност детета.
-Инсистирајте
Инсистирајте на извршавању обавеза које дете
треба да има, јер оне су реално саставни део
живота.
Васпитачи

Припремили смо децу за
полазак у школу
Васпитачи реализатори ППП
Милева Бацић
Весна Панић
Наташа Живадиновић
Нела Пантелић
Виолета Драгојевић
Моника Давидовић
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Крушевац

