Наши програми
су посвећени квалитетном
одрастању деце раног
узраста које се одвија уз
љубав, посвећеност и
бригу свих нас који са
децом одрастамо.

Телефон и viber

Мејл адреса

Живимо и учимо
заједно – Sikavas
bešas savore

mobilnosavetovaliste@nataveljkovic.edu.rs

програм за децу/

069-641-315

program e ćhavorenđe

Teljefoni thaj viber
069-641-315
Mejl adresa
mobilnosavetovaliste@nataveljkovic.edu.rs

Мобилно
Amare programora
Ćhun sama kvalitetno barimase
ćhavorengo terne barimasko savo
putarelpe paša o kamipe, sama
thaj gajljava sa amendar save e
ćhavorenca bariva.

саветовалиште

Mobilno
Gođaverutnipe

Дете у вртићу учи да:

-буде самостално и одговорно према себи;
-буде одговорно према другима;
-да развија поверење;
-да развија другарство;
-да се сналази у различитим ситуацијама;
-да сарађује;
-да уважава различитости;

Мобилно саветовалиште
Уколико желите да сазнате више о развоју и
напредовању вашег детета и уколико желите
додатну стручну подршку лекара (педијатра
и стоматолога), педагога, психолога,
логопеда, нутриционисте, социјалног
радника, васпитача учитеља.—позовите или
нам пишите.. Мобилно саветовалиште ће
доћи у вртић у вашем насељу
(Читлук,Вел.Шиљеговац)

-да буде радосзнало и креативно:
-да уочава детаље и поставља питања;
-да решава проблеме и доноси одлуке;
-да стиче знања из различтих области;
-да упознаје различите културе;
-да развија различите врсте писмености;

- avel korkoropese thaj đevaputno mamuj peste
- avel đevaputno mamuj aver;
- te bararel paćvaljipe
- te bararel o amaljipe;
- te araćholpe ane averćhanutne situacie;
- te ćerel bući averenca/komunicisarel
- te paćvaljisarel averćhanimata;
- te arakhadol katar peste thaj averendar;

-да брине о себи и другима;
-да преузме одговорност;

Ćhavoro ano vrtići sićol te…

Mobilno gođaverutnipe
Te kamljen te đanen majbut katar o baripe thaj
angljaripe tumare ćhavoreso thaj te kamljen
vađaj ekspertsko dumo doktoreso (pedijatreso
thaj stomatologoso), pedagogoso, psihologoso,
logopedoso, nutricionisteso, socialno bućarneso,
sikavneso učiteljeso. – akharen ja ramosaren
amenđe. Mobilno gođaverutnipe ka ave ano vrtić
an tumaro than.
(Čitluk,Vel.Šiljegovac)

- te ljel đevapnipe;
- te avel butđanglo thaj kreativno;
- te dićhel e detalja thaj ćhul pućljimata;
-te rešisarel e pharimata thaj anel ćhinadimata;
-te ćidel đangljimata andar avećhanute trujaljimata
-te prinđarel averćhanikane culture;
-te bararel averćhane đutora sićimase;
-te paćvaljisaren thaj paćvaren ljese ideje, aćhimata
thaj moldomata

