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ДАН ПРВИ

МОЈА ПОРОДИЦА

Са родитељима смо се договорили да би недељу требало започети тако
што ћемо разговарати о породици, па смо их замолили да нам донесу
породичне фотографије.

Током јутра, са децом смо разговарале о томе како су провели викенд, шта
им се занимљиво догодило, да ли су им недостајали њихови другари и какаве
су то фотографије донели...

Деца су посматрала фотографије своје породице и свако од њих причао је
о томе ко је на слици, са ким живи у кући, где је настала фотографија и
слично...



МОЈА ПОРОДИЦА



На крају дана смо изложили фотографије на паноу који смо оставили на тераси, па су родитељи када су

долазили по децу имали прилику да са својим дететом виде шта смо данас радили, деца су показивала

где је њихова породична фотографија. Осим родитеља по децу су долазиле и деке и баке а деца су са

посебним одушевљењем причала о данашњим активностима.



ДАН ДРУГИ- “НАЦРТАЈ СВОЈЕ ДЕТЕ“
У поподневним сатима првог дана, једна мама се огласила путем вибер групе и предложила да 

свако нацрта своје дете....



У вртићу смо анализирали радове и договорили смо да сада деца нацртају

нешто за своје укућане..



На крају дана цртеже смо заједно изложили на тераси где је

свако могао да погледа и прокоменатарише.



ДАН ТРЕЋИ-

„МАЛО СТИСНИ, МАЛО МЕСИ“

С обзиром да је једном детету био рођендан, мама је

послала поруку „ХАЈДЕ ДА НАПРАВИМО КОЛАЧЕ ЗА

ВРТИЋ“.

Предлог је прихваћен и у јутарњим сатима свако дете је

донело оно што је „умесило“ са својом мамом.



Наша деца су кући са својим породицама, бакама и декама спремала колаче, која су нам

показивала у вртићу. Свако дете је показало свој колач, од чега га је спремало, како је

обојило....



Поносни на своје производе изразили су жељу и даље да месе и то је 

изгледало овако...



ДАН ЧЕТВРТИ – „ЦВЕТ ЦВЕТУ“
• На наше изненађење у вибер групи је послата порука и од једног тате.... 

„Момци, можемо ли да направимо за нашу децу и маме по један цвет?“

• И то је прихваћено.....



Да бисмо се похвалили нашим татама како смо вредни и креативни у вртићу, лепили

смо „бућкице“ и тако правили цветиће...



ПЕТИ ДАН – „ОВАКО ИЗГЛЕДА МОЈЕ 

ДЕТЕ.....“

• Због свакодневних одушевљених лица пожелеле смо да чујемо

мишљење сваког родитеља о свом детету....предложиле смо да то

напишу и на крају наш утисак је био....ОДУШЕВЉАВАЈУЋИ!



Писма родитеља 



НАША ТЕРАСА  НА КРАЈУ НЕДЕЉЕ



НА КРАЈУ НЕДЕЉЕ СВАКО НОСИ СВОЈ РАД СА СОБОМ



Погледајмо....



Шта смо 
желели???

Да се огледа 
задовољство и деце и 

родитеља и 
медицинских 

сестара.

Да подстакнемо 
родитеље да се још више 
играју са својом децом....

Да их подстакнемо да и 
сами реализују васпитно 
образовни рад код куће, 

као и у вртићу...

Да уоче напредак и 
могућности свог 

детета.

Да се зближе са другим 
родитељима....

Да задобијемо веће 
поверење родитеља и 

створимо јаснију слику о 
раду у јаслицама.



Шта смо постигли?

Веће поверење 
родитеља и бољу 

размену информација.

Повученост и 
незаинтересованост 

прерасла је у активно 
учешће.

Родитељи су 
охрабрени радом 

на новим 
задацима.

Уочава се 
такмичарски и 

колегијални дух.

Задовољни, поносни на 
своје идеје и креативност 

и што се „играју“ са 
својом децом.



Шта су деца добила?

Дужу пажњу и 
игру са својим 
родитељима и 

другим 
одраслим 
особама.

Осећај поноса 
на заједнички 

рад који су 
донели од 

Осећај 
самопоузда

њ, 
задовољств
а, среће, да 
заједнички 

(СА 
ОДРАСЛИ
МА) МОГУ 

СВЕ!



И....шта даље?

Родитеље што чешће укључивати у 
дечју игру пратећи њихове жеље и 

интересовања уз поштовање 
индивидуалности сваког детета кроз 
дружење, истраживање и подстицај 

истрајности.



РОДИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ СУ МОДЕЛИ 

ДЕТЕТУ СВАКОГ МИНУТА И СВАКОГА ДАНА!

• ХВАЛА НА ПАЖЊИ


