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ПРЕДМЕТ:   

ИЗВЕШТАЈ О  РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

Предшколска установа „Слава Ковић“ у Богатићу  реализовала је програм Дечије недеље у периоду 
од 5. до 9. октобра 2020. године.
Под слоганом „Подељена срећа два пута је већа“  овогодишње активности су  реализоване у свих 
35 група.

С обзиром на тренутну ситуацију која диктира сам начин живота другачији од оног на који смо 
навикли, планирање и реализација активности са децом усклађена је са препорукама по којима се већ
дужи временски период реализује непосредан васпитно-образовни рад.
У  години сарадње и солидарности  акценат смо ставили на унапређивање сарадње са друштвеним 
субјектима у локалној заједници и кроз заједничку подршку.

 Кроз усмерене активности и радионице за подстицање дечијег самопоштовања, уз активно учешће 
родитеља, деци смо обезбедили услове да се упознају са својим правима.

    Како бисмо подстакли здраве стилове живота и деци  на занимљив начин приближили значај 
спорта и физичких активности  за правилан раст и развој, као и здравље уопште, организовали смо 
прикладне физичке активности кроз дружење са јога инструктором. 
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 У оквиру  програма Дечије недеље  организоване су активности  којима се указује на важност 
животне средине, одговорност и потребу за чувањем природе.

У сарадњи са представницима Еколошко едукативног центра Мачве , ЈКП Богатић, Расадника 
„Гавриловић“, као и представницима локалне самоуправе Општине Богатић, организована је акција 
сађења садница листопадног и зимзеленог дрвећа и цвећа у дворишту  централног објекта у Богатићу.

Деца старије и припремних предшколских група из Богатића, у улози малих еколога, својим 
активностима  приликом ове акције дала су допринос очувању природе и  њеном  унапређивању  због
своје лепоте, корисности и незаменљивости. Преко  беџева  су послали и  еколошке поруке : „Не 
ломи дрвету гране- нека ће птица ту да стане“ и „Не бацај смеће- повредићеш дрвеће и цвеће!“

Представници Еколошко  едукативног центра Мачве  су кроз презентацију „Дрво је извор живота“ 
подсетили децу  колико је важно и значајно то што  дрвеће пружа људима и животињама и, уопште, 
целој планети. 

Ово је почетак сарадње, која  ће кроз заједнички пројекат бити настављена  у наредном периоду.



Предшколски узраст, као златно доба дечијег стваралаштва, прилика је за подстицање и изражавање 
креативности  кроз ликовне активности, уважавајући и поштујући сам процес настајања продуката. 
Како бисмо показали како деца стварају и како овај свет доживљавају, дечије радове, појединачне или
групне поставили  смо у излозима објеката у локалној заједници.

Како бисмо указали на значај образовања за будућност сваког детета, уприличили смо деци посету 
успешних професионалаца. Посета сликара- ликовног педагога  омогућила је  упознавање са 
животом неких сликара  (Леонардо да Винчи, Милић од Мачве,...), њиховим делима, самим процесом
стварања уметничких дела, прибором који сликар користи у свом раду, као и како се постаје сликар.

Дружење са уметничким руководиоцем Народног оркестра  фолклорног ансамбла Културно-
образовног центра, уз звуке хармонике, подстакло је децу на заједничку игру и песму.



У свим васпитним групама реализоване су пригодне активности  попут наведених, уважавајући 
специфичности локалне заједнице у којој се групе налазе и субјекте са којима се традиционално 
остварује сарадња. Радо прихваћена манифестација- дечији маскенбал, реализована је у већини 
васпитних група. Родитељи су својом креативношћу и посвећеношћу употпунили лепоту дечијих 
костима, али је сама манифестација протекла без присуства родитеља и других представника, наше 
верне публике приликом ових активности.

Настављена је и   хуманитарна акција „Чепом до осмеха“ ( у коју је наша Установа укључена од 2017. 
године), у оквиру које се, прикупљањем пластичних чепова, обезбеђују  помагала за децу са 
инвалидитетом. Прикупљена су и испоручена четири пакета чепова и срећни смо да ћемо дати свој 
допринос осмеху некога детета.

На овај начин, и ове радне године, Предшколскла установа „Слава Ковић“ је  реализовала програм у 
току  недеље посвећене деци. 
Сваки дан и недеља у Установи посвећени су деци и стварању  што  бољих услова да расту срећна, 
једнака и безбрижна. Јер, за децу је добро само оно што је најбоље.

                                                                                                                       


