
                                        ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 04.10. – 10.10.2021. 

                                 „ ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“ 

- програм вртића- 

04.10.2012. – ПОНЕДЕЉАК 

- Обележје групе 

- „Дете“ – Љубивоје Ршумовић 

 

05.10.2021. – УТОРАК 

- Радионица, разговор са децом: Утицај аудио – визуелних средстава на раст, 
развој, здравље детета 

- „Колико медији одузимају времена Вашем детету?“- сарадња са 
родитељима - анкета  
 

06.10.2021. – СРЕДА 

- „Како остати здрав – правилна исхрана и здравље“ 

-  Посета здравственог радника/патронажне сестре Јасмине Мијатов – 

радионица  
 

07.10.2021. –ЧЕТВРТАК 

- Прављење играчака од рециклажног материјала у сарадњи са родитељима  
- Изложба - најлепша играчка 

- Акција – поклон сликовница вртићу 

 

08.10.2021. – ПЕТАК 

- „Јесењи шешир“ – дечије стваралаштво – парада „Јесењих шешира“ 

- Посета председника Месне заједнице вртићу 

- Емоције – „Срећан сам, весео, насмејан кад...“ –сарадња са родитељима - 

анкета 

- Током целе недеље траје акција  „Ако имаш донеси, ако немаш однеси“ 

- Акција „Чеп за хендикеп“ 



ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

од 4. до 10. октобра 2021.   

МОТО: ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ 

ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 

- млађи разреди - 
 

 

Сва одељења уређују своје паное у учионицама:  

Направити АМБЛЕМ одељења или плакат везан за мото Дечије недеље, 
подсетити се на важност здравља и хигијене  посебно у овом времену 
пандемије. 

Припремити нешто  за изложбу у холу школе и предати Комисији за естетско 
уређење. 

У понедељак ће ученици првог разреда цртати кредама у боји на тему 
Дечије недеље. 

У уторак  је представљање вртешки ученика другог разреда и избор 
најлепших и најбржих. 

У среду у 13 часова нам долазе ватрогасци и представљају свој рад .  

После тога ученици трећег разреда нам представљају своје  змајеве, а ми 
бирамо најлепше и најбрже.  

 У четвртак  ученици четвртог разреда праве изложбу најлепших шешира и 
икебана . 

У петак у 16 часова је приредба поводом пријема првака у Дечији савез. 

 

- Организујемо ХУМАНИТАРНУ АКЦИЈУ ,,Друг другу“: поклоните ако 
можете школски прибор, гардеробу, обућу или прибор за хигијену и на 
тај начин обрадујете неког вашег друга/другарицу. Акција траје до 
Дана школе – 31. Октобра. 




