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ПРОГРАМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ КОВИН
ТЕМА:
ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА
ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА
ПОНЕДЕЉАК 02.10.2017.
- Разговор са децом на тему Дечије недеље: „Градимо мостове међу генерацијама за
радост сваког детета“ (причамо о породици – ужој и широј, породичним улогама,
емоцијама,родбини, комшијама, „међугенерацијска“ емпатија и сл.)
- Сарадња са Црвеним Крстом Ковин – 9:30 – тема: промоција борбе против
трговине људима, и у оквиру тога, друштвена игра „Миша и Маша“ – са децом која
похађају припремни предшколски програм у централном објекту
УТОРАК 03.10.2017.
- Сарадња са Црвеним Крстом Ковин – тема: „Фластер- прва помоћ за најмлађе“
(9:30 – средња мешовита и старија мешовита група; 10:30 – старија група).
- Дружење са другарима из других васпитних група; Посете радним
организацијама (Пошта, библиотека, Ватрогасно друштво итд.) – у Ковину и
насељеним местима.
СРЕДА 04.10.2017.
- Учешће у обележавању Дана општине Ковин- свечано полагање венаца крај
споменика палим борцима II светског рата, ослободиоцима Ковина (припремне
предшколске групе на територији града Ковина).
- Посета деце припремних група на манифестацији „Банатски фруштук“ и цртање
кредама у боји на шеталишту на тему „Породично стабло“, док деца млађег
узраста цртају кредама на исту тему у дворишту централног објекта и у
насељеним местима.
ЧЕТВРТАК 05.10.2017. – Спортски дан
- Учешће у обележавању „Трке за срећније детињство“ у сарадњи са Црвеним
Крстом Ковин – припремне предшколске групе на територији града Ковина.
9:30- Почетак дефилеа деце предшколског и основношколског узраста испред
зграде Црвеног Крста Ковин до Трга Центра за културу Ковин где у 10 часова
почињу спортске активности, посета штанда библиотеке „Вук Караџић“ Ковин.

-

Деца млађег узраста са васпитачима у оквиру централног објекта и у парку
испред централног објекта реализују спортске активности такмичарског типа уз
доделу пригодних награда за децу, као и деца у насељеним местима.

ПЕТАК 06.10.2017. - Маскенбал
- У 10 часова почиње свечани дефиле деце под маскама кроз центар града (деца
из припремних предшколских група на територији града Ковина) и даље,
- 10:30 – Посета згради општине Ковин, додела дечијих радова (слика)
председници општине Ковин Сањи Петровић, председнику СО Ковин Зорану
Брадањију, начелници Општинске управе Јелени Чолаковић и руководиоцу
Одељења за јавне службе и општу управу Стојанки Тасић.
- Деца млађег узраста као и деца у насељеним местима организују „Журку под
маскама“.

