Предлози за заједничке активности деце
и родитеља

За родитеље
 Поштовани родитељи у наредним слајдовима имаћете

прилике да се ближе упознате са:
➢ Поређењем савременог живота и садашњег одрастања
деце са некадашњим стилом одрастања деце;
➢ Недостацима и предностима савремених
информационих технологија (ИКТ);
➢ Променама у предшколском систему васпитања и
образовања;
➢ Препорукама како да на ефектан и занимљив начин
искористите ИКТ у времену које проводите са својом
децом;

Савремени живот
 Сведоци смо убрзаног развоја технологије и његовог утицаја

на скоро све сфере нашег живота.
 Поред свакодневних информација о штетним утицајима
савремених технологија, свесни смо чињенице да су
савремене технологије, интернет, друштвене мреже и слично
саставни део наше будућности;
 Савремене технологије утичу на стилове комуникације,
међуљудске односе, понашање и слично;
 Врло често чујемо да као родитељи имате дилеме око начина
како да својим малишанима ограничите време проведено уз
рачунар, мобилни телефон, лап топ и слично и како да
садржаје искористите у служби развоја детета;

Деца некад и сад
 Врло често се ми у предшколским установама и школама све чешће
сусрећемо са проблемима деце и ученика која имају поремећај и
недостатак пажње, кашњење у когнитивном развоју, отежаном
учењу, повећаном импулсивношћу и поремећајима у понашању.
 Већ дуже време указујемо на чињеницу да данашња деца много

мање времена проводе у физичким активностима, покрету и
слободној игри који су неопходни за правилан раст и развој сваког
детета.
 Трудимо се и подстичемо децу у вртићу на многе способности и
вештине којима су деца пре неку деценију врло вешто овладавала.

Шта су то деца некада радила, а
садашња деца не?
 Можете ли да се сетите активности које су

обележиле ваше детињство?
❖ Некада, када смо ми били деца, по читав дан би били у

двориштима, парковима са браћом, сестрама и друштвом;
❖ Игра је била оскудна са играчкама, али врло богата идејама;
❖ Деца су стално била у покрету, возила бицикл, пењала се по
дрвећу, санкала се зими по читав дан, девојчице су играле
ластиш, школицама су били исцртани бетонски
плочници,…;
❖ Саставни део детињства били су кућни љубимци који су нас
пратили где год да кренемо;

Физичка активност и правилан
раст и развој деце
 Наш истакнути стручњак Ранко Рајовић јако лепо и

сликовито објашњава колико је покрет неопходан за
правилан раст и развој сваког детета, као и колико је битан
за развој можданих функција, синапси, логичког
размишљања, способност учења и памћења;
 Сви који се на неки начин бавимо децом указујемо на
чињеницу да деца у данашње време више времена проводе уз
мале екране различитих врста и самим тим њихов развој не
иде својим природним темпом и фазама;
 Тачно је да садашња деца пре поласка у школу овладавају
вештинама руковања телефонима и таблетима, али као
одрасли који бринемо о њиховом развоју морамо да
подстичемо и физичке активности које су неопходне како би
се правилно развијала;

Недостаци савремених информационих
технологија
 У наредним редовима издвојићу само неке од недостатака

доступности савремених технологија и друштвених мрежа
деци у ситуацијама када то није контролисано од стране
родитеља:
➢ Поремећаји вида код деце-боје и светлост којима се деца
излажу када су уз телефоне/рачунаре могу утицати на развој
вида код деце, који се завршава до 6 године;
➢ Поремећаји пажње-деца су усредсређена на садржаје који
их занимају у виртуелном свету, док не примећују дешавања
у свом непосредном окружењу;
➢ Поремећаји развоја говора-деца којој родитељи од
најранијег детињства дозвољавају употребу мобилних
телефона теже и касније проговарају. Говор је врло често није
развијен у складу са узрастом деце, зато је помоћ логопеда
неопходна великом броју деце предшколског узраста.

Још неки од недостатака су:
 Нарушени социјални односи међу вршњацима-све

је више вршњачког насиља изазваног неразумевањем,
неразвијеним начинима комуникације, утицајем
виртуелних игара које подстичу насилничко понашање;
 Изложеност деце непознатим особама-деци су
доступне друштвене мреже које злонамерне особе
вешто користе како би дошле до својих жртава;
 Деца беже у виртуелни свет-услед недостатка пажње
и неразумевања од стране чланова породице и вршњака
деца утеху траже у виртуелном свету који обилује
опасностима;

Дете и савремене технологије
 Данас постоји јако велики број стручњака из предшколсктва који заговарају

неопходност праћења трендова и оспособљавње деце за коришћење ИКТ,
сматрајући да је право детета предшколског узраста да стиче богата и разноврсна
искуства у информационо-комуникационим технологијама;
 Систем предшколског васпитања и образовања улази у фазу модернизације и
промену програмске концепције рада прешдколских установа у нашој земљи
сихринизованим увођењем и применом Нових општих основа-Године узлета у све
предшколске установе;
 Нова програмска концепција рада предшколских установа у Србији заговара
смислено коришћење савремених технологија у непосредном раду са децом кроз
истраживање различитих садржаја на интернету у складу са пројектом на коме деца
и васпитачи тренутно раде/уче/који истражују, кроз праћење одређених
образовних садржаја, бржег и лакшег долажења до тражених информација и
слично;
 Савремена програмска концепција рада промовише и игру и активности у складу са
дечјим интересовањима, уз обиље неструктуираног и полуструктуираног
материјала, смислено детету и његовом начину учења (дечјој природи);

Очекивани позитивни ефекти
коришћења ИКТ у предшколству
❖Примена ИКТ у предшколству (вртићима)
оствариваће се кроз другачији приступ васпитно
образовном раду са децом предшколског узраста,
који ће се огледати кроз:
 Напредак у целокупном дечјем расту и развоју;
 Васпитно-образовни рад са децом предшколског
узраста биће квалитетнији, разноврснији,
подстицајнији;
 Пратиће дечија интересовања;
 Омогућаваће доступност и непосредност
информација деци и вапитачима;

Како на најбољи начин искористити
могућност дигиталне технологије за игру и
учење?
 У марту месецу ове године уведено је ванредно
стање у нашој земљи због епидемије COVID-19. У
складу са тиме престале су са радом предшколске
установе, односно престао је непосредан рад са
децом. Рад са децом се одвијао на даљину. Током
оваквог начина рада реализован је низ активности
и задатака које су предлагали васпитачи, а деца и
родитељи код својих кућа одрадили. А све уз помоћ
савремених дигиталних средстава комуникације и
вибер и whatsapp група.

Које су то вештине, активности и задаци
које сте са децом заједно реализовали?
 Учили сте нове песмице;
 Испробавали занимљиве кућне експерименте са децом;
 Истраживали своје окружење, деца су упознавала нове






биљке, животиње;
Добијали сте линкове са садржајима које сте могли да
прилагодите својој деци и себи и реализујете сличне
задатке као на тим линковима;
Слушали сте нове занимљиве приче;
Упознавали сте се са новим ликовним техникама;
И многе друге сличне активности...

Како да постанете родитељи који квалитетно
користе време за игру и учење са својим
малишанима?
 Најпре одредите време
које ће бити само ваше
и вашег детета/деце,
тада одложите своје
мале уређаје са стране
и будите потпуно
посвећени својој деци;

Ако желите да користите ИКТ са својом децом
можете их користити на квалитетне и креативне
начине:
 Истражујући разне

занимљивости на
интернету које занимају
вашу децу;
 Проширити дечја знања о
неким животињама,
областима, пределима…
 Учествујући на разним
online породичним
квизовима;

Шта још нуде ИКТ деци и
родитељима?
 Мноштво едукативног
садржаја, информација,
открића, …
 Доста музичких
материјала, нових
песама за децу, караоке,
…
 Идеје за разне кућне
експерименте, нове
игре, ликовне
активности,…

Могу ли ИКТ помоћи вама да усавршите
своје родитељске вештине?
 Наравно да могу. У наставку ћу вам понудити
линкове појединих сајтова на интернету који вам
могу пружити мноштво информација и идеја како
креативно да искористите предности савремених
технологија за игру и учење, али и да усавршите
своје родитељске вештине:
❖https://zelenaucionica.com/vaspitacica-predlaze-10aktivnosti-za-decu-i-roditelje/
❖https://www.eci-pec.rs/blog/vodic-za-roditelje-savetilinkovi-za-organizaciju-aktivnosti-za-decu-u-kucnimuslovima

Има још…
❖https://www.unicef.org/serbia/kutak-za-igru
❖https://ntcucenje.com/aktivnosti-i-igre-u-periodukucne-izolacije/

❖https://povratakprirodi.rs/predlozi-praznicnihaktivnosti-sa-decom-od-licnosti-koje-vaspitavaju/
❖https://www.mojpedijatar.co.rs/ukljucite-decu-usvakodnevne-aktivnosti/
❖https://novakdjokovicfoundation.org/sr/project/progr
am-podrska-ne-perfekcija/

Уместо закључка:
 Драги родитељи,

уживајте са својом децом,
будите креативни, пуни
љубави, пажње и
подршке за своје
малишане, јер брзо
расту, зато искористите
време сада и будите ту за
њих…
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