
 
Програм активности у оквиру Дечје недеље од 02. октобра до 08. октобра 2017. 

ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА, 
ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА! 

ДАН И ДАТУМ ВРЕМЕ 
АКТИВНОСТИ  И   

ЦИЉЕВИ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ НАПОМЕНА 

Недеља, 
01.10.2017. 
У сусрет  

Дечјој недељи 
Обележавамо 

1.октобар-  
Дан старих 

11:45 

Дечја добродошлица 
Заједничка 

посета Музеју и 
 Цркви Лазарици 

 
Вртић 

,,Лептирић'', 
вас.група ПП, 
полудневна; 

васп.Г.Павловић 
 

Крушевачко 
позориште, 

црква Лазарица, 
Музеј, 

Геронтолошки 
центар 

Деца вртића „Лептирић“, родитељи, 
корисници Геронтолошког центра и 

гости из градова Крагујевац и 
Матарушка Бања 

 
 

 
Понедељак, 

 
02.10. `17. 

 
Буквар дечјих 

права 
 

09:00 
 
 

Буквар дечјих права- 
упознавање деце са 

значајем Дечје недеље 
 

Васпитачи у свим 
васпитним 

групама 
 
 

 
 

Сви вртићи 
 
 
 
 
 
 

Деца, 
васпитачи, 
родитељи, 
баке и деке 

 

Осмислити пано  и 
истакнути 
мото Дечје 

недеље: 
Градимо мостове 

међу 
генерацијама, за 

радост сваког 
детета 

 

Од 09:00 
до 11:00 

 
 

Како су се некада деца 
играла и учила 

(повести баке и деке) 

Вртић 
,,Колибри'', 

вас.група ПП, 
полудневне; 

васп. 
Н.Синадиновић 
А.Тепавчевић 

Народни музеј 
 

Кустос народног 
музеја, 

деца  
 васпитачи 
баке и деке 

 

10:00 
 
 
 
 

 
Породични рам 

 
Ликовно стваралаштво 
деце  (цртање, сликање 
породице). 

Васпитачи у свим 
васпитним 

групама 

Сви вртићи 
 
 

Деца и васпитачи 

Предлог: донети  
породичне 

фотографије.Поставит
и изложбу дечјих 
лик.радова,или 

изложбу заједничких 
фотографија породице 

 
 

Број 2939 

26.09.2017. 



ДАН И ДАТУМ ВРЕМЕ 
АКТИВНОСТИ  И   

ЦИЉЕВИ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ НАПОМЕНА 

 
Уторак 

03.10.`17. 
 
 
 
 

Мостови међу 
генерацијама 

 

 
 
 

09:00 
 

 

Наши гости баке и деке 
(дружење са бакама и 

декама) 

Васпитачи у свим 
васпитним 

групама 

 
Сви вртићи 

 
 

Деца и васпитачи 
свих група и баке и 

деке 

Дружење са 
бакама и декама 

 

 
10:00 

 
 

Посета Геронтолошком 
центру 

(заједничко ликовно 
стваралаштво) 

Вртић 
„Наша радост“ 
вас.група ПП, 
полудневна; 

васп.Ј.Јеличић 

 
Геронтолошки 

центар 
 
 

Деца и васпитачи 
и корисници 

Центра 
 

Ликовна 
радионица, понети 

ликовни прибор 

 
10:00 

 
 
 

Посета Зеленој пијаци- 
где раде баке и деке? 

Вртић 
„Звончић“ 

вас.група ПП, 
целодневна; 

васп.Р.Ђокић/ 
Љ.Кезуновић 

Зелена пијаца 

 
Деца,васпитачи, 

родитељи 
 

 
У случају лоших 

временских 
прилика, 

активност је 
потребно 

прилагодити и 
реализовати је у 

вртићу 

Вртић 
„Колибри“ 

вас.група ПП, 
целодневна; 

васп.Т.Милојевић / 
В.Ђурђевић 

 
10:30 

 

Дружење са другарима из 
Центра за особе са 

инвалидитетом 

Вртић 
„Лабуд“ 

вас.група ПП, 
целодневна; 

васп.В.Митић/ 
М.Павловић 

Центра за особе са 
инвалидитетом 

 

Деца,васпитачи, 
родитељи 

и корисници 
Центра 

 

 

11:00 
Како су се некада деца 

играла и учила 
 

Вртић 
,,Колибри'', 

вас.група ПП, 
полудневне; 

васп. 
Н.Синадиновић 
А.Тепавчевић 

 

Објекат 
,,Вук Караџић'' 

Деца,васпитачи 
 

Ликовно 
стваралаштво деце 

инспирисано 
посетом Народном 

музеју 
 
 
 



 
ДАН И ДАТУМ 

 
ВРЕМЕ 

АКТИВНОСТИ  И   
ЦИЉЕВИ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ НАПОМЕНА 

 
Среда 

04.10.`17. 
 

Дан отворених 
врата: 

 
Морамо спојити 

генерације да 
бисмо сами били 

цели 
 

09:00 
 

Морамо спојити 
генерације... 

(дружење деце различитих 
васпитних група) 

Деца и васпитачи 
 
 

 
Сви вртићи и ОШ 

 
 

Деца,ученици, 
васпитачи,учитељи 

 
 

Деца у вас.групама 
изван седишта 

Установе друже се 
са ученицима и 

учитељима 

Током 
дана 

 

Дечји вашар 
(презентација дечјег 

стваралаштва и 
креативности) 

Деца и васпитачи 
 

Сви вртићи 
 

Деца, родитељи 
и васпитачи 

 

Продајна изложба 
продуката дечјег 

стваралаштва 
 

 
09:00 

 

Јесењи плодови    
 (ликовна радионица) 

 

            Вртић 
„Лане“ 

 јасл.меш.група, 
целодневна 

стр.  сарадници 
С.Миладиновић и 

М.Средојевић 

Вртић 
„Лане“ 

 

Деца, 
васпитачи и 

стручни сарадници 
 

 

10:00 

Посета Геронтолошком 
центру 

(заједничко дружење и 
гледање филма) 

 

Вртић 
,,Лептирић'', 
вас.група ПП, 
полудневна; 

васп.Г.Павловић 

 
Геронтолошки 

центар 
 

Деца и васпитачи 
и корисници 

Центра 
 

 

11:55 

Посета деце 
градоначелнику 

(лик.радови деце на тему: 
„Желим овакав вртић!“) 

Вртић 
,,Колибри'', 

вас.група ПП, 
полудневна; 

васп. И.Одовић 
 

Зграда Градске 
управе 

Градоначелник, 
деца, 

васпитачи 
 

Тема: „Желим 
овакав вртић!“ -

направити поклон 
књигу 

       од 
12:00 

до 
14:00 

Подршка породици 
-саветодавни рад- 

Стручни 
сарадници/ 
сарадници 

Вртићи 
„Лептирић“ 
„Дечји клуб“ 

„Звончић“ 
„Невен“ 

 
 
 
 

 
Родитељи и 

стручни сарадници/ 
сарадници 

 
 
 

 



ДАН И ДАТУМ ВРЕМЕ 
АКТИВНОСТИ  И   

ЦИЉЕВИ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
УЧЕСНИЦИ НАПОМЕНА 

 
 
 

Четвртак          
05.10.`17. 

 
 

Њено 
величанство 

књига 

09:00 
Књига у мојој породици 

(радионица) 
Сви вртићи 

 
Сви вртићи 

 

Деца, 
васпитачи, 
баке и деке 

Укључити у 
активност баке и 

деке, који би 
донели књигу из 
периода њиховог 

детињства  

09:30 
 

Библиотекар у вртићу 
(посета библиотекара 

вртићу) 

Народна 
библиотека 

вас.групе ПП, 
три целодневне 

групе 
 

Вртић 
„Невен“ 

 

Деца, родитељи 
васпитачи, 

библиотекари 

Акција бесплатног 
учлањења 

предшколаца у 
библиотеку 

 
 
 

09:30 

Посета Геронтолошком 
центру - турнир  

(заједничко дружење кроз 
активности са друштвеним 

играма) 
 

Вртић 
„Дечји клуб“ 
вас.група ПП, 
целодневна; 

васп.С.Миловановић 
/Б.Срејић 

Геронтолошки 
центар 

 

Деца и васпитачи 
и корисници 

Центра 

Понети друштвене 
игре 

10:00 

 
Лете, лете лепе речи  

 
-такмичење рецитатора 

деце предшколског узраста 
Расинског округа- 

 
Удружење 
васпитача 

„Јефимија“ и     
ПУ „Ната 

Вељковић“ 

 
 

Вртић 
„Бисери“ 

 
Деца, родитељи 

и васпитачи 
 

 
У такмичењу 

учествују 
пријављена деца 

свих  вртића у ПУ 
Расинског округа 

     10:30 

   

         Изложба играчака 

 

          КЦК 

 
Пионирски парк 

Деца  
и васпитачи 

старијих васп.група 
вртића ,,Невен'' 

 

11:00 

 
 

Посета Удружења 
 Коло српских сестара 

вас.гр. „Бубамара“ 
 

 

 
Чланови 

Удружења 
деца, васп.групе 

 
 

 
      Вас.ПП група 

„Бубамара“ Деца, родитељи 
и васпитачи 

 

Донација прибора 
за рад 



 
 

ДАН И ДАТУМ 
 

ВРЕМЕ 
АКТИВНОСТИ  И   

ЦИЉЕВИ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ НАПОМЕНА 

Петак,          
06.10.`17. 

 
 

Безбедна 
средина 

безбедно дете 
 
 

09:00 
 

Промоција књиге  
„Ђак првак – 

Sikavno prvako“ 
Аутор: Мома Драгићевић 

Вртић 
,,Пчелица'', 

вас.група ПП, 
полудневне; 
аутор књиге, 

васп. М.Симић 
 

Насеље  
Марко Орловић, 

вас.гр ПП 
„Бубамара“ 

 

Мома Драгићевић, 
деца и васпитачи 

Деца вртића 
„Пчелица“ из 

полудневне ПП 
гр.М.Симић у 

посети 
групи„Бубамара“ 

09:00 
 

Деца у сабораћају: 
значај саобраћајне 

културе и саобраћајне 
сигнализације 

Деца и васпитачи 
Сви вртићи 

 
Деца и васпитачи 

Израда макета 
саобраћајних 

знакова, ликовно 
стваралаштво  

09:30 
Превозна средства  

некад и сад 

Деца и васпитачи 
54 вас.групе у 

оквиру 
спец.програма  

Вас.групе у и изван 
седишта Установе; 

вас.гр.изван 
седишта Установе  

активност остварују 
у сарадњи са 

основним школама 

Деца, васпитачи, 
родитељи, 

ученици, учитељи  

 
09:30 

 

Посета представника 
Савета за безбедност у 

саобраћају 

 
 

Члан Савета 

Вртић 
„Голуб мира“ Члан Савета  за 

безбедност  у 
саобраћају, 

васпитачи  и деца 

Ако временски 
услови 

дозвољавају 
активност може да 

се реализује у 
дворишту врића 

Вртић 
„Владо Јурић“ 

 
12:00 

Безбедност у саобраћају 
- колаж програм - 
(водитељ Драган 

Маринковић – 
Маринко,глумац)   

           Вртић 
„Колибри“ 
целодневна; 

васп.Т.Милојевић / 
В.Ђурђевић 

Савет за безедност 
саобраћаја ГУ 

Трг косовских 
јунака  

Деца, 
васпитачи, 
родитељи 

 

 

19:00 
Важност употребе  

ауто-седишта за децу -
презентација 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града  

Крушевца и ПУ „Ната 
Вељковић“ 

,,Бела сала'' КЦК 
Родитељи и 
мед.сестре 
васпитачи 

Донација ауто- 
седишта за децу 
млађих јаслених 

група 



ДАН И ДАТУМ ВРЕМЕ 
АКТИВНОСТИ  И   

ЦИЉЕВИ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
УЧЕСНИЦИ НАПОМЕНА 

 
Субота           

07.10.`17. 
 

Играјмо се са 
бакама и декама 

 
 

 
Током 
дана 

На излету са 
 баком и деком 

 

 
Породица 

 
По слободном 

изору:   
Багдала, 

Слободиште, 
Расински кеј, 

паркови, цркве и 
црквена дворишта, 

излетишта... 

 
Породица 

 

 
Недеља      

08.10.`17. 
 

Кухиња 
 моје баке 

 
 

На ручку код 
 баке и деке - 

породично окупљање, 
недељни ручак... 

 

 
Породица 

 

По слободном 
изору 

 
Породица 

 

 
 
 

                                                                                                                                                              Директор 
  

___________________________ 
 / Весна Живковић, спец.струк. васпитач/ 

 


