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Пројекат реализују деца, васпитачи и 

родитељи из Мешовите васпитне групе и 

Припремене предшколске  групе која користе 

исти простор у преподневној и поподневној 

смени у полудневном трајању.



Пројекат смо започели у јулу 2020.године, 

мотивисани обуком „Подстицајно окружње у 

вртићу“

КАКО?
Иницијална идеја за сагледавање могућности о реализацији овог 

пројекта била је :

„Зашто не склониш ову жицу и пустиш нас тамо?“ (показује на ограђени 

део дворишта)- изјава дечака З.М.(3)



Током јула васпитачи су свакодневно снимали игру деце, на крају радног 

дана неке видео записе смо погледали и више пута. Закључили смо:

• Ограђен простор који имамо у дворишту са справама за децу је мали

• Због броја справа и реквизита које имамо често настају конфликти (2 љуљашке, 

2 клацкалице, 1 тобоган..)

• Ограђен простор у ком боравимо напољу деци не даје довољно могућности за 

трчање, игре са лоптом, као ни за истраживачке активности

• Деца се осећају „затворено“ због жице која ограђује простор са справама

• Одређена група деце инсистира свакодневно да изнесе из боравка кухињске 

елементе, судове и сл.

• Деца у ограђеном простору немају могућност осамљивања, те се у ситуацијама 

када то желе завлаче испод клупа или тобогана

• Од отварања овог објеката трудили смо се да деца квалитетно ЖИВЕ (не 

уче) у вртићу, тако да је ограђен мали простор без могућности 

флексибилности и промена недовољно инспиративан за децу.



ИЗГЛЕД НАШЕГ 

ДВОРИШТА ПРЕ 

ПОЧЕТКА 

ПРОЦЕСА



Сагледавамо перспективу деце кроз различите 

технике:
• Прављење мапе – деца фотографишу двориште, касније слике уклапамо 

у мапу

• Излазимо на двориште где деца за почетак цртају оно шта имамо 

тренутно, како се тамо осећају, и шта радимо када смо напољу

• Луткице за осећања- разговарамо где се осећају лепо, где се на дворишту 

плаше и сл.

• З-Ж-Н табела

• Формирамо процесни пано- зидови у функцији паноа

• Васпитачи примењују стечена знања са обуке „Подстицајно окружење у 

вртићу“ (визуелни материјали, индивидуализација и сл.)









• Следи… 

ДОГОВОР ОКО УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ 

ЦЕЛИНА У ДВОРИШТУ И НАСТАВАК 

ПРОЈЕКТА

• У ДОГОВОР СУ УКЉУЧЕНА ДЕЦА ИЗ ОБЕ ГРУПЕ, ВАСПИТАЧИ

КАО И РОДИТЕЉИ КАКО ДЕЦЕ КОЈА ТРЕНУТНО ПОХАЂАЈУ

ВРТИЋ ТАКО И РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ КОЈА ТРЕНУТНО НЕ

ДОЛАЗЕ (ВИБЕР ГРУПА)



• Највећи део договора реализовао се на дворишту чак и у случају кише (где, зашто, како…?)

• Васпитачи бележе и снимају дечије изјаве

• Деци постављамо питања која су отворена али не сугестивна- децу смо увек питали

појединачно а не пред целом групом

• Деца старијег узраста на дворишту мапирају „нов простор дворишта“ и оно што желе у

њему да се нађе

• Деци млађег узраста нудимо технику пазле- израђене фотографије просторних целина и

изгледа дворишта из објекта „Сунце“ и такође оне скинуте са интернета- деца сортирају и

уклапају фотографије шта би желели а шта не у дворишту

• Фотографије и предлоге васпитачи шаљу и у вибер групе како би била укључена и деце и

родитељи који тренутно не долазе

• Деци пуштамо кратке филмове- блатњава кухиња, игре деце у просторним целинама из

објекта „Сунце“, и из других вртића

• Деца конструишу шта желе да имају у дворишту, уз помоћ различитих контруктора

• За сваку идеју деце (кухиња, ауто, аутобус, дворац, башта…) васпитачи постављају питање

„Како то да направимо?“ „Где да нађемо тај материјал?“….те ширимо пројекат и на

локалну заједницу



















Сарадња са родитељима

• Испитали смо и преспективу родитеља, желели смо да осим начина и питања како могу да се укључе 

и помогну у реализацији пројекта чујемо и њихове идеје, питања, жеље и иницијативу.

• Родитељи су нам помогли да сазнамо који су ресурси које имамо у локалној заједници и ко може да 

нам погне и одговори на наша питања

• У септембру организовали смо родитељски састанак на ком смо се договорили око „радне акције“ 

уређења просторних целина у дворишту

• Родитељи су погледали дечије продукте, цртеже, мапе и видео записе које су васпитачи забележили

• На иницијативу родитеља укључиле су се целе породице, старије сестре, браћа, баке, стричеви, 

ујаци…

• „Радна акција“ је реализована 15.09.2020. а уједно смо тада спонтано направили и прославу пројекта 

пошто је акција трајала до касних вечерњих сати…родитељи су имали прилику да виде своју децу 

како се крећу и  играју у ноовооформљеним целинама















Игра и активности деце у просторним целинама 

на дворишту













Школска табла-поклон учитељица и другара из О.Ш. 
„Петар Кочић“









ПРОЦЕСНИ ПАНО 





Током реализације овог пројекта… :

• Остварили смо изузетну срарадњу између две васпитне групе, и посветили 

значајну пажњу вршњачком учењу

• Уз помоћ родитеља сазнали смо за многе ресурсе локалне заједнице које ћемо и у 

будуће истраживати и користити

• Подржали смо и охрабрили дечији истраживачки однос ка учењу, и заједно са 

њима трагали за одговорима на њихова питања

• Са родитељима и породицама деце креирали смо отворен и партнерски однос

 Идеја и иницијатива која се провлачила кроз све сегменте пројкта била је, посета 

објекту „Сунце“, столару, тесару и аутомеханичару у моментима када нас је 

пројекат водио у том правцу. Међутим због тренутне епидемиолошке ситуације 

одлучили смо да ове посете одложимо за неку бољу прилику, а потребна сазнања 

и одговоре на питања смо добили путем видео позива са васпитачима из објекта 

„Сунце“, видео записа са youtube канала и сл.


