
 
О припремном предшколском програму 

 
 
Остваривање припремног предшколског програма доприноси програмском и 

организационом повезивању предшколског и школског система као претпоставке 
остваривања континуитета у васпитању и образовању деце. Успостављање везе између два 
дела јединственог система образовања и васпитања олакшава прелазак детета у ново 
окружење и представља заједничку одговорност вртића, породице и основне школе. 
Општи циљ је обезбеђивање квалитетног физичког и социјалног контекста за развој и 
учење кроз холистички приступ детету, уз уважавање индивидуалних карактеристика и 
права сваког детета. 

Васпитно образовни рад у припремном предшколском програму заснива се на 
неговању радозналости кроз уважавање и подржавање природне дечије радозналости, 
потребе за сазнавањем и проширивањем искустава. Одрасли омогућавају деци да буду 
активна, да трагају за новим, да истражују и испитују непознато, што је у директној вези 
са мотивацијом за учење у школском периоду. Стварањем ситуација у којима се дечији 
искази уважавају, разматрају и прихватају као мисаоне активности негује се и развија 
природна дечија радозналост. Поштовање индивидуалности и подстицање креативности 
остварујемо кроз уважавање да је свако дете особена личност која има свој темпо развоја, 
своје потребе, стил учења, себи својствен начин доживљавања и изражавања. Кроз 
планирање васпитно - образовног рада на принципима индивидуализованог приступа у 
раду са децом води се рачуна о стваралачким потенцијалима и различитим начинима 
изражавања спонтаних креативних способности.  

Највећи број деце у четворочасовном припремном предшколском програму се први 
пут укључује у овакав вид организованог учествовања у животу и раду у групи  вршњака 
и зато је врло важно са каквим очекивањима и предзнањима дете долази. Неговање  
самосталности подразумева развијање способности детета да само истражује, решава 
проблеме, ствара, иницира и доноси одлуке, да развије способност изражавања и 
самоизражавања. Васпитачи, заједно са породицом стварају и користе све ситуације у 
којима ће се дете осећати сигурно и у којима ће имати бројне могућности за игру и 
самостално обављање активности. Подржавајући самосталност деце, одрасли пажљиво 
пружа помоћ само у оној мери у којој је неопходно, као ослонац за даље развијање игре и 
активности а не као готово решење. Важне вештине које су неопходне да их дете усвоји 
пре поласка у школу односе се на бригу о себи, својим стварима и самостално 
предузимање активности везаних за хигијену, исхрану и облачење.  Подршка физичком 
развоју пружа се стварањем ситуација за подстицање природног раста и развоја. На тај 
начин омогућавамо ефикасније сналажење деце у разним ситуацијама и лакше уклапање у 
игру са вршњацима. Свакодневно телесно вежбање има карактер игре, задовољава снажну 
потребу детета за кретањем и изражавањем кроз покрет. Пажљивим избором игара и 
активности, њиховим дозирањем и варирањем разноврсних форми и облика одрасли  
доприносе оптималном подстицању развоја. За полазак у школу, социо-емоционална 
зрелост представља темељ и базу за  суочавање са изазовима које та промена доноси. Због 
тога се у планирању васпитно-образовног рада посебна пажња поклања дечијим 
емоцијама, могућностима да их дете препозна и адекватно изрази и осети прихваћено од 
вршњачке групе, укључујући и дете којем је потребна додатна подршка. На тај начин 



омогућавамо да изгради сигурност и самопоштовање. Уважавањем значаја дечје 
иницијативе у планирању и креирању средине, игара и активности детету се пружа 
прилика за јачање унутрашње мотивације за игру и учење и развој социо емоционалних 
компетенција. Подршка и оснаживање деци да развијају сазнајне компетенције, планира 
се кроз свакодневне активности и спроводи кроз решавање различитих практичних 
ситуација. Нагласак у планирању је на истраживачким играма и активностима, праћеним 
активним дијалогом - постављањем питања, размишљањем и коментарисањем својих и 
туђих изјава и поступака, изношењем својих размишљања,  искустава кроз дебатовање на 
различите теме. Подршка развоју говорно језичких компетенција  и писмености остварује 
се кроз стварање ситуација за  квалитетни дијалог са вршњацима и одраслима и 
различитим начинима изражавања својих жеља, намера и мисли. Правилно и примерено 
коришћење и разумевање говора и језика олакшава изградњу односа са светом око себе, 
па се његовом развоју придаје нарочита пажња у планирању рада у предшколским 
групама. Припрема за почетно читање и писање један је од задатака припремног 
предшколског програма. Реализује се кроз активности које подржавају развој 
интересовања за писано изражавање, говорне вежбе и игре у којима се користе писане и 
усмене језичке форме. Стварањем могућности за развој фине моторике  усавршава се 
спретност и покретљивост шаке и прстију, вољна контрола покрета и координација око-
рука, које су неопходне за овладавање писањем. Вештине почетног читања и писања 
развијају се кроз одговарајуће припреме и у складу са  индивидуалним могућностима и 
интересовањима сваког детета. 
 
 
 
 
        Стручна служба 


