ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Дечија недеља се реализује сваког октобра у циљу побољшања положаја детета у Србији. Ове године слоган
Дечије недеље гласи:

''ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА! ''
У складу са тим Предшколска установа ''Мајски цвет'' из Великог Градишта реализоваће следећа дешавања
у циљу промовисања дечијих права, потреба и пружања подршке сваком детету.
ПОНЕДЕЉАК 05.10.2020.
''ДЕЦА И СПОРТ'' – у васпитним групама биће реализоване спортске игре такмичарског карактера.
Предшколци ће у сарадњи са Црвеним Крстом и ове године симболично учествовати у ''Трци за срећније
детињство.''
УТОРАК 06.10.2020.
''ДЕЦА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ'' – деца ће са васпитачима на огради вртића представити еко
пароле које су израдили кући са родитељима или у вртићу.
Запослени и родитељи ће узети учешће у акцији сређивања дворишта вртића, како би обогатили средину у
којој наша деца бораве (осликавање бетона, израда справа од гума, дрвених палета, других рециклажних
материјала...).
СРЕДА 07.10.2020.
''ДЕЦА И ОБРАЗОВАЊЕ'' – Креирање литерарних кутака у радним просторима група – ''Кутак библиотеке'',
деца ће од куће донети дечију литературу (сликовнице, бајке, дечије књиге и слично) од којих ће бити креиран
литерарни кутак.
Уколико епидемиолошки услови буду дозвољавали, посетиће нас и представници наше библиотеке ''Вук
Караџић'' Велико Градиште.
ЧЕТВРТАК 08.10.2020.
''ЗАШТО ВОЛИМ СВОЈЕ МЕСТО?'' – деца ће према процени и избору групе осликавати групне или
индивидуалне ликовне радове на дату тему (техника по избору деце и васпитача).
Радови ће бити представљени на изложби на отвореном - у дворишту вртића.
ПЕТАК 09.10.2020.
''ДЕЦА И ИНКЛУЗИЈА'' – деца ће у својим групама учествовати у музичким активностима, са музичким
нумерама које подстичу неговање различитости и ширење другарства и љубави међу децом.
Установа ће у сарадњи са изабраном хуманитарном организацијом под слоганом ''ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА
ПУТА ЈЕ ВЕЋА'' - реализовати акцију прикупљања и донирања потребних средстава за живот и рад деци
која су на било који начин угрожена и потребна им је помоћ и подршка свих нас.

