САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
-ПОДРШКА ПОРОДИЦИ-

Стручна служба Предшколске установе Ната Вељковић
препоручује литературу родитељима ,као помоћ у васпитању деце.
Предложену литературу можете наћи у Народној библиотеци града
Крушевца .Лепа заједничка шетња Вас и вашег детета до библиотеке и
изнајмљивање књига само је један од корака у развијању љубви према
књизи и читању код вашег детета,а вама у данашње време неопходна
помоћ у васпитању.
Надамо се да ће ДАТИ НАСЛОВИ ускоро бити и у библиотци наше
Установе,а самим тим и вама доступни за коришћење.
УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ, СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ
ДОБИТИ ОД СТРУЧНИХ САРАДНИКА УСТАНОВЕ.
Могући начини комуникације:лично,телефоном,електронском поштом.
Подаци о контакту на http://www.nataveljkovic.edu.rs/saradnici.htm

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ДА ДЕТЕТУ ПОКАЖЕТЕ,ТАЧНИЈЕ
ПОКАЗУЈЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ?Детету је важно да има
потврду за оно што мисли и предпоставља. Његов свет је пун
боја ,слика ,асоцијациај зa oнo што мисли и предпоставља..
Оно расте у хаосу утисака и доживљаја, другације саздано од
одраслих,има своје потребе ,емоције и снове.. Укратко, оно
што се подразуимева детету уопште не мора бити јасно,а
камоли тако јасно као што то ви можда видите .
(Из предговора).

Ово је програм за родитеље који желе да науче вештине
којима ће спречити проблеме.Научиће Вас сасвим конкретним
поступцима и практичним процедурама које можете
користити потпуно самостално у својој породици.
Овај метод је заснован на теорији међуљудских односа која је
применљива на све односе међу људима ,не само однос
родитељ –дете.
(Из предговора)

У овој књизи из серије преклапалица главна јунакиња Ана ће
кроз десетак ситуација понудити најмлађима основне моделе
лепог и друштвено прихватљивог поашања у најчешћим
дневним ситуацијама.То није увек и оно што би најмлађи
хтели али уз мало труда и уз помоћ родитеља ова правила се
лако усвајају чиме се ствара простор за даљу социјализацију.

Ова сликовница помаже детету и његовим родитељима да
опуштеније преброде период привикавања на ношу.Око малог
Мишка сви из породице су на ногама не би ли га што пре"
научили реду" али изгледа да је и њима потребна помоћ.
Психолози ову сликовницу сматрају важним доприносом
здравом развитку "дечије личности."

Енглески за предшколце

За децу која желе да уче енглески. Ваше дете иде у вртић. Оно је у узрасту у којем
је нарочито пријемчиво за звуке и језичке игре. Нови програми у образовању
предлажу рани контакт са страним језиком, који се уводи већ у припремним
предшколским групама. Ова књига намењена је родитељима који желе да
усмере своје дете ка учењу енглеског језика, али се питају како да то
постигну... Циљ оваквог начина учења језика – активног и забавног – јесте да се
дете упозна са звуковима новог језика, да научи прве речи на енглеском и да се код
њега развију радозналост и умеће слушања. Упознавање са енглеским језиком
почиње илустрованом причом (инспирисаном Златокосом), активним приступом и
разним играма, које прате песме на компакт диску.

Кругови пријатељства

Активности за децу од три до осам година. Приручник за родитеље, васпитаче и
наставнике. Књига је подељена на дванаест тематских целина и пружа читаву
ризницу активности и идеја за заједнички рад родитеља и деце, за њихово
дружење, за квалитетнију сарадњу породице и вртића, породице и школе. У оквиру
одломка можете да прочитате и рецензију професора др Ивана Ивића.

