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ЕВО МАЛОГ ПОДСЕТНИКА, КОЈИ ЋЕ ВАМ 

ПОМОЋИ ДА СЕ БОЉЕ ПРИПРЕМИТЕ ЗА 

ПОЛАЗАК У ВРТИЋ, КОЈИ ЈЕ ИСТИ КАО И 

ПРЕ, АЛИ ИПАК И МАЛО ДРУГАЧИЈИ 

ЗА РОДИТЕЉЕ 

 Детету ће можда бити тешко да се одвоји од вас, после периода када сте 

непрестано били заједно 

 Помозите му да се осети сигурно, покажите разумевање и стрпљење 

 Разговарајте са дететом о томе да је важно да пере руке, али га немојте 

плашити вирусима и болестима 

 Обавестите га да је у вртићу сада мало другачије, али да су васпитачи ту 

да  брину о деци исто као и раније 

 Унапред размените са васпитачем све информације о детету (о навикама, 

потребама и другим променама које су се десиле) на договорени начин 

 Уколико сте имали могућности и времена да учествујете у онлајн 

заједници „Вртић у породици“ разговарајте са дететом о омиљеним 

играма и утисцима које се тичу размене са васпитачима и другарима 

 Одвојите више времена за јутарњи долазак у вртић како се не бисте 

растајали од детета у журби 

 Покажите да имате поверења у васпитаче и да сте сигурни да ће све 

бити у реду 

 Ако ипак имате неке недоумице, разрешите то са одраслима, без 

присуства детета 
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ЗА ДЕЦУ 

 У вртићу је све исто као и пре: деца се играју, друже, смеју се, 

певају, излазе напоље… 

 Деца, као и раније, у вртићу перу руке, сада само ало дуже, чешће и 

пажљивије 

 Васпитачи васпитачице су и сада ту, нежни и брижни, само сада 

носе маске на лицу и рукавице на рукама 

 Играчака има доста, мада сада се не доносе играчке од куће и 

користе се оне које могу лако да се оперу 

 Када ручају, деца сада седе мало даље једни од других 

 Исто тако и креветићи за одмарање су удаљенији једни од других 

 Важно је, као и до сада, да се о свему заједно договоримо са 

васпитачима и да будемо пажљиви 

Поштовани родитељи, 

 Верујемо да ћемо, као и до сада, отворено разговарати и 

сараднички се договарати, заједно подржавати добробити деце 

и успешно, сви заједно, поново уживати у вртићу! 

 Информишите се о мерама заштите и начину организације рада 

и нашем вртићу и поштујте мере и препоруке. Пратите упутства 

и будите спремни да може доћи до промена у складу са 

ситуацијом. 

 Наставите да пратите препоруке о начину пружања подршке 

добробити деце у оквиру програма „Вртић у породици“ 

 За сва питања и дилеме – доступни смо, као и раније, путем 

мејла установе! 

УВЕК УЗ ВАС СТРУЧНА СЛУЖБА ПУ “МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 


