
   Припрема заПрипрема заПрипрема за         
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Идем 
у јаслице 

Идем 

у вртић



Свако дете је посебно, 
по нечему слично, по нечему различито,

али сви имају нешто  заједничко

Свима су потребни:
-сигурност

-учествовање
-усклађеност искустава



Полaзак у јасле/вртић 
је крупна промена 

у животу детета и целе породице. 
То је период у коме се активно прилагођавају деца,

али и одрасли (чланови породице и васпитачи) 
 кроз узајмно упознавање, сагледавање очекивања, 

успостављање поверења и сарадње. 



Деци је потребно, током овог периода 
 док се привикавају на нову средину, 

да имају ослонац у ономе што им је блиско и познато, 
да нову средину упознају са особом у коју имају поверења. 

Важно је  да се сусрећу са искуствима која су блиска 
њиховом породичном животу и култури; 
да су окружена познатим предметима и 
да могу да се снађу у простору око себе. 
Деца имају потребу да буду активна 
и да учествују у свему што се догађа.



    Дете  активно         

 учествује у процесу 
 прилагођавања

- истражује околину и мења је
-увиђа, учи и моделује своје понашање
- показује осећања, потре�е,          
 намере
- ступа у контакт са другима
- прати осећања и реакције других
- препознаје да ли је уважено 
- осећа да ли до�ија подршку
- проверава (тестира) се�е и околину

Свако дете, 
од најранијег

узраста,
активно учествује!



Сигурност проистиче из поверења и предвидљивости
ПРЕДВИДЉИВОСТ СЕ ОДНОСИ НА ПРОСТОР И ЉУДЕ

За дете је важно:
- да се упозна са простором, да може да препозна где се шта

налази, која му је намена, како и где може да се игра, 
шта све може да ради...  

-да са другим особама оствари блискост, да му нова особа
посвети пажњу и пружи утеху, охрабрење, подршку; да

покаже да разуме осећања и потребе и да ће бити ту за дете

СИГУРНОСТСИГУРНОСТСИГУРНОСТ



 ДА БИСМО СЕ
УСКЛАДИЛИ
ВАЖНО ЈЕ ДА
СЕ УПОЗНАМО
И ПОВЕЖЕМО

УСКЛАЂЕНОСТУСКЛАЂЕНОСТУСКЛАЂЕНОСТ Да би смо добро упознали дете важно нам је 
да сазнамо које су његове навике

 (да ли се раније одвајало, шта воли да једе, 
како спава, како се игра...)
На тај начин се остварује
 КОНТИНУИТЕТ ПАЖЊЕ 

одраслог који добро познаје дете, 
тумачи и реагује на његове поруке, 

омогућава детету да искаже своје намере.

 Континуитет подразумева усклађеност односа 
у различитим окружењима и активностима.



- ПРОСТОР
-РИТАМ ДАНА

-ДНЕВНЕ РУТИНЕ
-САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
-ПРАВИЛА И ОБАВЕЗЕ

-МОГУЋНОСТИ САРАДЊЕ

ХАЈДЕ ДА СЕ УПОЗНАМОХАЈДЕ ДА СЕ УПОЗНАМОХАЈДЕ ДА СЕ УПОЗНАМО
О ДЕТЕТУ:

О ВРТИЋУ: -ДЕТЕ И ПОРОДИЦА
    -НАВИКЕ (исхрана, спавање...)
    -ИСКУСТВА (одвајање, утеха...)

-САМОСТАЛНОСТ
-ОМИЉЕНЕ ИГРЕ И АКТИВНОСТИ

-ТЕМПЕРАМЕНТ (понашање, особине)
-ПОТРЕБЕ (здравствене и др.)



Породица у вртићуПородица у вртићуПородица у вртићу
   Партнерство са породицом градимо од првог данa!Партнерство са породицом градимо од првог данa!Партнерство са породицом градимо од првог данa!

Упознајемо се,Упознајемо се,Упознајемо се,   
пратимо и подстичемо раст и развој детета,пратимо и подстичемо раст и развој детета,пратимо и подстичемо раст и развој детета,

пружамо подршку добробити детета,пружамо подршку добробити детета,пружамо подршку добробити детета,
   градимо узајамне односе ...градимо узајамне односе ...градимо узајамне односе ...

У вртићима смо припремили:У вртићима смо припремили:У вртићима смо припремили:
---Упитник о дететуУпитник о дететуУпитник о детету   

-Упознавалица-Упознавалица-Упознавалица
-Примети ме како растем-Примети ме како растем-Примети ме како растем

-Дечји портфолио-Дечји портфолио-Дечји портфолио   
и још пуно других начина да се упознамо, повежемо ии још пуно других начина да се упознамо, повежемо ии још пуно других начина да се упознамо, повежемо и

креирамо програм заснован на партнерству са породицом.креирамо програм заснован на партнерству са породицом.креирамо програм заснован на партнерству са породицом.   



НА САЈТУ ПУ ЧУКАРИЦА: 

можете прочитати:
Погледајте и:
У вртићу се

играмо,
градимо односе,

учествујемо,
растемо



Можете се информисати 
и путем телефонa вртића  

у који сте уписали своје дете.
Можете заказати индивидуални разговор са:

васпитачем, педагогом, психологом, логопедом, 
социјалним радником, дијететичарем, дефектологом... 

Можете сазнати више о вртићу 
у који сте уписали своје дете 



ДОБРОДОБРОДОБРОДОШЛИДОШЛИДОШЛИ


