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"Ниједна генерација не живи за саму
себе и кроз себе саму. Према ранијим
генерацијама треба указати
захвалност, према будућим бригу и
старање."
др Марија Илић, публициста
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ЦВЕЋЕ ЗА МАМУ
У млађој групи вртића „Мимоза“ су баш били вредни. Кроз тему „Цвеће за
маму“, малишани су долазили до сазнања о основним бојама. Мотивација је била
да усреће маму поводом празника за 8. Март. Мешамо боје да буду као очи твоје,
и моје. Истраживањем боја, мешањем и именовањем на крају су направили цвеће
за маму.
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ПАХУЉИЧАСТО ЉУДСКО ТЕЛО
Предшколци вртића „Пахуљица“ су научили много на тему „Људско тело“.
Почевши од делова тела, костију и унутрашњих органа, деца су обухватили
основне карактеристике и функционисање људског организма (срце, кости,
централни нервни систем...). Презентација свега усвојеног је била интересантна, и
деца су користила разна средства, технике и материјале (тесто, вуница, сечење,
лепљење, темпере, фломастери).
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У ПОСЕТИ ОШ “ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“
У оквиру редовне сарадње између Предшколске Установе и Основне
Школе, деца предшколске групе из вртића „Малецка“ су се на отворен позив
педагога ОШ „Ослободиоци Београда“, одазвала и посетила исту, дана
04.03.2019.год.
Наиме, присуствовали смо једном школском часу, на којем смо, на забаван
начин угошћени у одељењу четвртог разреда, где су вртићка деца имала прилику
да осете делић школске атмосфера, трајање школског часа, седење у клупи, али и
међусобну сарадњу са старијим другарима и то тако што смо једни другима
приредили забаву и надметали се у виду рецитала, песме, стихова, питалица,
мозгалица, загонетки...
У вртић смо се вратили пуни утисака и са упућеним једним позивом да
будемо драги гости на манифестацији поводом предстојећег Хришћанског
празника – Васкрса, под називом: „Васкршњи базар“.
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ПОСЕТА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ
БАРИЛИ"
Дана 13.03.2019.године смо се одазвали позиву учитељице Миреле из
Основне школе "Милена Павловић Барили" и њеног II 3 одељења да дођемо на
представу "Јежева кућица". Током преподневних часова деца мешовите и
предшколске групе су веома пажљиво одгледала представу за коју су се
претходно припремила упознајући се са радњом и ликовима из "Јежеве кућице".
Мали знак пажње од нас за младе глумце је био цртеж- групни рад предшколске
групе. Наше дружење овековечили смо фотографијама и снимком појединих
делова представе. Договорили смо се да и школска деца обиђу своје млађе
другаре у вртићу "Сунцокрети".
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ФИНАЛЕ КРОСА ПРЕДШКОЛАЦА ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НА
СТАДИОНУ ОФК-А

Вртић „Малецка“ је имала по једног представника и у женској и мушкој
конкуренцији за учешће у финалу кроса предшколаца Општине Палилула на
стадиону ОФК-а, одржаног дана 25. 03. 2019. год. са почетком у 10h.
У сарадњи и под покровитељством Савеза за предшколски спорт и физичко
васпитање Србије – САРС и Београдског савеза за предшколски спорт и физичко
васпитање – БСПФ, чија је група чланова, неколико дана пре одржавања кроса,
тестирала децу предшкоске групе вртића „Малецка“ и изабрала два чалана као
представнике вртића, саопштили су нам да имамо и ту привилегију да
присуствујемо сви као група и да бодримо своје представнике али и остале
другаре - вршњаке на ОФК-овом стадиону.
Били смо почаствовани тим позивом и са великим ишчекивањем смо
призивали сам почетак манифестације као и сам одлазак на стадион.
У женској конкуренцији смо ушли у супер финале, док у мушкој
конкуренцији смо заузели поносно 6 место.

ПОСЕТА ПРОДАВНИЦИ ЗДРАВЕ ХРАНЕ
Дана 29. марта 2019. године посетили смо продавницу здраве хране која се
налази у насељу где и наш вртић. Доста деце је већ посетило са својим
родитељима, али овај пут су имали прилику и да разговарају са продавачицом о
томе шта се све конкретно продаје и да ли је баш све од постојећих артикала
здраво.
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Деца су сама донела закључак да и поред бомбона које имају да се купе у радњи,
здравије је засладити се бадемима, лешницима итд. У сваком случају, то је за децу
био леп и садржајан дан и увек се радују шетњама и обиласцима у околини
вртића.

КАКО ЈЕ НАСТАО ПРВИ ВРТИЋ
Деца треба да се развијају слободно, али под надзором-као биљке у врту.
Тим концептом је немачки педагог Фридрих Фребел увео револуционарну
промену у рани одгој деце.
Усред индустријске револиције 1840. Фребел је основао „Општи немачки
дечји вртић“ и тиме први вртић у свету.
Већ раније су постојала места за бригу о деци. Она су се звала места за
чување или школе за чување. У тим установама су родитељи остављали своју
децу док су радили у фабрикама. За старију децу већ је постојала школска
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обавеза. За малу децу су у најбољем случају постојале установе које су их чувале
од потпуног запуштања.
То Фребелу није било довољно. Заступао је мишљење да би деци требало
што пре да добију приступ образовању. Под тим, за малу децу, није подразумевао
стварну наставу. Сматрао је да деца најбоље уче кроз своје природно понашањеИГРУ. Он је препознао оно што и данас наглашавамо у развојној психологији,
наиме да су учење и развој активан процес. Фребел је хтео да се деци препусти да
откривају свет.
Како би малој деци пренео основне математичко-физичке законитости
Фребел је развио играчке у облику геометријских тела- коцке, цилиндре, кугле.
Задатак васпитача био је да децу прате вербално и емотивно. Тако су деца учила
да артикулишу оно што су искусила и развијају своје друштвене компетенције.
Први дечји вртић Фребел је морао убрзо да затвори, због недостатка
финансија, али није одустао него је путовао, држао предавања и образовао
професионалне васпитаче. На почетку су то били мушкарци, који су водили
школе, касније пре свега неудате жене којима је Фребел омогућио ретку прилику
за квалификовано занимање.
Крајем 1848. године Пруска је забранила превише прогресивне концепте, а
до краја 1851. више није смело да буде дечијих вртића. Чинило се да је Фребелова
реформа на самом крају.
Али, дечји вртић је кренуо у своју победу по свету. Забрана вртића у
Пруској значила је забрану рада васпитачица. Оне су биле мудре, образоване и
говориле су више језика, те су се разишле по земљама које су биле напредније и у
којима је потреба за вртићима била већа и тако су рашириле тај концепт. Са
концептом, у свет је отишао и назив „киндергартен“(дете и врт).

100 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА НАШЕ УСТАНОВЕ
Предшколска установа ''Бошко Буха – Палилула'' једна је од најстаријих у
граду Београду и Србији. Прво дечје обданиште на територији општине Палилула
отворено је 12. јануара 1919. године у дрвеним баракама на Ташмајдану. У овом
обданишту, које је добило име ''Дечје обданиште број 2'', било је смештено
педесеторо деце, углавном ратне сирочади.
Након завршеног рата по београдским улицама лутао је велики број деце,
слабо обучене, нечисте, замршене косе, бледа и испијена лица, гладне,
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уплакане.Обданишта нису радила током рата, а по његовом завршетку Друштво за
заштиту југословенске деце обнављало је стара и оснивало нова обданишта.
У првим послератним годинама граде се нови објекти: ''Снежана'' изграђен
1953. године, ''Маслачак'' 1955., ''Црвенкапа'' и ''Невен'' 1956. ''Дечје обданиште
број 2'' из барака на Ташмајдану пресељено је у данашњу зграду у улици 27.марта
број 46. У то време зграда обданишта је била једна од најлепших у граду, због
чега се налазила у протоколу посета бројних делегација. У новој згради ''Дечјег
обданишта број 2'' било је места за 180-оро деце.
Промена имена ''Дечје обданиште број 2'' у ''Полетарац'', како се и данас
зове, извршена је 1956. године.Зграда ''Полетарца'' има статус споменика културе
и као таква је под заштитом државе. У годинама које следе почињу са радом нови
вртићи, тако да се од 1965.године на територији општине Палилула оснивају две
Установе: Предшколска установа "Весна" и Предшколска установа "Бошко Буха".
Сви вртићи који су се налазили на левој обали реке Дунав припадали су
тадашњем ООУР-у "Весна", а они са десне стране реке ООУР-у "Бошко Буха".

Две Установе се 1993. године интегришу у једну, која носи назив
Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула. Данас је ова Предшколска
Установа територијално и по броју деце једна од највећих у Србији.
Тако је било некад, а како смо само 100 година касније обележили век
нашег постојања, имали смо прилике да видимо у Установи културе „Влада
Дивљан“, 04.04.2019. са почетком у 14 часова. Темом „Век постојања на
Палилули - путовање кроз време“ од 32 вртића који се налазе у склопу наше
Установе, част да учествују, припала је следећим вртићима:
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- „ДУНАВСКА БАЈКА“ и „ЗВОНЧИЦА“ - који су представили 1920. годину

- „ВЕСЕЉКО“ - који је представио 1930. годину

- „БОШКО БУХА“ - који је представио 1940. годину
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- „МАЛЕЦКА“ - који је представио 1950. годину

- „ПЛАВИ ЧУПЕРАК“ - који је представио 1960. годину

- „СЛАВУЈАК“ - који је представио 1970. годину
- „КОЦКИЦА“ - који је представио 1980. годину
- „ЈЕЖУРКО“ - који је представио 1990. годину
- „ЛАСТАВИЦА“ - који је представио 2000. годину и
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- „ПОЛЕТАРАЦ“ - који је представио 2019. годину.
Наравно да нећемо заборавити ни нашу колегиницу Милојку Моку Ковач,
која је својим дивним прологом представила ово путовање кроз време, у улози
једне дивне баке.
Да све буде организовано како треба и да се све обави како је планирано, у
име свих учесника захваљујемо се деци, која су се заједно са својим васпитачима
трудила у припремању своје тачке, свим колегама и колегиницама који су
допринели да средства и

сценографија изгледају врхунски, директору Вањи

Најдановићу, помоћнику директора Катарини Јовић, стручним сарадницима,
запосленима у кухињи, који су се побринули за коктел после приредбе, нашим
возачима који су успели да довезу све наше сценографије, а није их било мало.
Посебну захвалност дугујемо и запосленима у Установи културе „Влада Дивљан“
који су нам уступили свој простор да наша прослава буде добро организована и
посећена.

АКТИВНОСТИ УВБ-а У
Расписан је Конкурс за најбоље дидактичко средство у оквиру
манифестације Дани васпитача Београда који ће се одржати од 08.- 12.04 2019.
године у Дечјем културном центру. Конкурс је отворен од 23.01.-28.02.2019.г.
Право учешћа на конкурсу имају само чланови УВБ који су се учланили до
31.12.2018г, јер се средства за награде издвајају из чланарине.
Реализована су три семинара:
1. “Часови разумевања и радости“ 09.-10.02.2019
2. „Од гласа до слова“ 23.-24.02.2019.
3. „Дете у програму и говорним разменама“ 02.03.2019.
Семинар “Кофер сенки“ биће одржан 09.-10.03.2019. На семинарима је
присуствовало 90 васпитача из ПУ Београда, а из наше Установе 11.
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Стручна конференција васпитача у организацији СУВСА одржаће се од 18.21.04.2019 у Кладову. На Конференцији ће бити презентована четири рада из
наше Установе:

„Васпитач и дете-равноправни партнери у игри и учењу“
„Пут откривања сопствене даровитости и креативности“
„Социјална средина-деца и одрасли заједно у одрастању“
„Мали ликовњаци“
О СЕМИНАРУ „ЧАСОВИ РАЗУМЕВАЊА И РАДОСТИ“
Семинар за васпитаче ,, Часови разумевања и радости'', акредтован од
стране ЗУОВа, који организује Life& Mind студио за едукацију у сарадњи са
Друштвом Учитеља Београда, одржан је у вртићу '' Краљица Марија'' на Савском
венцу у организацији Удружења Васпитача Београда. Реализатори програма били
су : Тамара Влаховић, тренер развојних вештина, Душанка Протулипац-Јовичић,
НЛП мастер и Бојана Шајатовић, НЛП мастер.
Полазници семинара били су упознати са неуролингвистичним
програмирањем (НЛП) као науком о личном успеху
и основом НЛП
методологије, успешном комуникацијом. Кроз разумевање и комуникацију, које
се односе на разумевање себе и другог и разумевање окружења, тј. света у коме
живимо,током два дана трајања семинара, полазницима је омогућено да учине
нешто добро и корисно за себе. Да буду још ефикаснији у комуникацији и
остваривању личних и пословних циљева, да препознају ресурсе, снагу и
могућност и уз више самопоуздања лакше савладају животне препреке. У радној
и пријатној атмосфери, колегинице са готово свих београдских општина,
размењивале су искуства и решавале проблем ситуације из приватног и пословног
живота. Под слоганом ,, сами можемо много, заједно можемо све“ радовали смо
се и разумели у овим подстицајним и мотивишућим часовима.
Вујисић Латинка, мастер-лидерства у образовању,васпитач ПУ,, Бошко Буха“
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СЕМИНАР „КОФЕР СЕНКИ“
У вртићу „Пчелица“ 09. И 10. Марта 2019.г. одржан је семинар „Кофер
сенки“ у организацији Удружења васпитача Београда.
Првог дана семинара представљено је дидактичко средство које је освојило
награду на Конкурсу за најбоље дидактичко средство у оквиру манифестације
„Дани васпитача Београда“. Кофер је предвиђен за рад са децом болничких група.

У наставку семинара приказана је кратка
историја позоришних лутака као и филм са
позориштем сенки за одрасле. Другог дана
васпитачи су подељени у групе са задатком да
израде сцену и лутке за задате познате приче.
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Атмосфера током семинара је била радна и весела, а васпитачи креативни и
пуни идеја. На крају семинара, свака група је приказала причу на велико
задовољство учесника.
За супервизорски(тречи) дан, 08.04.2019. учесници семинара су имали задатак да
одраде један приказ позоришта сенки у својим васпитним групама. Тог дана смо
добили мноштво врло успешних малих драмских уметничких дела.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕМИНАРА „ ПРОФЕСИОНАЛНА
КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИН КОМУНИЦИРАЊА У
ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА“
У РЈ “ Сунцокрети“ , 6. и 7. марта 2019. одржана је презентација семинара
“Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању
социјалних конфликата“. Презентацији су присуствовали васпитачии медицинске
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сестре-васпитачи, а реализатори су били Наташа Ђурић, Снежана Брајовић,
Данијела Виденовић.
Кроз презентацију семинара учесници су се упознавали са сегментима :
1. Комуникација
2. Професионална комуникација
3. Социјални конфликти
У првом делу „ Комуникација“ обухваћени су и објашњени: термини,
стилови, типови комуникација закључно са радионицом „ Асоцијација на реч
комуникација“.
У другом делу „ Професионална комуникација“, обухваћене су:
карактеристике успешне комуникације, стратегије, правила комуникација.
Урађена радионица „ Зашто баш ми?“
У трећем делу „ Социјални конфликти“ ближе је објашњен конфликт кроз
дефиницију, његове узроке, врсте, динамику , исход.
Такође, вештине
комуницирања у решавању социјалних конфликата у раду са клијентима, као и
рад са емоцијама.
Кроз социјалне конфликте урађена је радионица „ Решавање проблем
ситуација са различитим типовима родитеља“.

ПОСЕТА „ICEBERG CENTRU“ ЗА УЗГОЈ ПОВРЋА
У оквиру рекламне кампање ове фирме, деца предшколске групе из објекта
„Цврчак“ су 09.04.2019. боравила у овом центру. Том приликом деца су имала
обезбеђен превоз (одвоз и довоз) . Обишли смо поља по истоименој зеленој
салати „Iceberg“.
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Деца су имала прилику да се упознају са системом наводњавања и спољним
прскалицама. Узгајивач Деда Миле је децу водио кроз цео процес производње,
показујући деци семе, расад који су деца имала прилику да саде у лејама.
Маскота ЈАБУЧИЛО је била подршка Деда Милетовим идејама тако да су деца
била заинтересована за едукацију и директну примену едукације (сађење расада
зелене салате).

Центар је добродошлицу деци крунисао поделом производа јабуке и
шаргарепе којима су деца послужена. Деца су добила поклон пакет (вода, бојанка
са поврћем које се узгаја). Срдачно су нас позвали да их посетe и други наши
објекти.
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Вртић „Цврчак“, Борча, предшколска група, васпитачи:
Весна Лазић-Костић, Јелена Торбица, Бојана Петкоски

ОБРАДУЈТЕ МАЛИШАНЕ ДОМАЋИМ ЉИГАВЦИМА
Вероватно да не постоји мама која се није сусрела са молбом свог малишана
да му купи љигавца. Иако нису све одушевљене том идејом, будући да ове
играчке на крају заврше свуда по намештају, готово свака мама на крају попусти.
Ипак, постоји решење које ће вам се свидети - са само два састојка можете
свом малишану направити домаћег љигавца који се не лепи и не раздваја.
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Принцип је прилично једноставан - у посудицу ставите густин (у
зависности од количине коју желите да добијете), а потом густин помешајте са
регенератором за косу. Како бисте добили савршену смесу потребно је да је
добро замесите, па ако вам се лепи за прсте - додајте још густина. Ако вам се
смеса учини сувише тврдом - додајте још регенератора. У смесу можете да додате
и јестиву боју и шљокице. Пронађите најбољу меру и најзабавнију комбинацију
боја.
Малишани ће вам сигурно бити захвални "до неба", док са осмехом
развлаче свог омиљеног љигавца.
Преузето са сајта:yumama.com

КУЋНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА МАЛЕ НАУЧНИКЕ: ПЕНАСТИ
БАЛОНЧИЋИ У ДУГИНИМ БОЈАМА

Од састојака које имате у кухињи направите мали експеримент који ће
бескрајно забавити ваше малишане.
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За овај мали научни експеримент потребно вам је:
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

сода бикарбона
алкохолно сирће
јестива боја (црвена, плава, жута, зелена, наранџаста и љубичаста)
6 малих пластичних чаша
мерица

Упутство:
Припремите све састојке.
Пластичне чаше поређајте једну до друге.
У сваку чашу, до пола, сипајте соду бикарбону.
У сваку чашу, на соду бикарбону, сипајте неколико капи боје. У сваку чашу
сипајте другу боју.
5. У мерицу сипајте алкохолно сирће.
6. Сипајте сирће у сваку чашу и заједно са децом посматрајте шта се дешава

1.
2.
3.
4.

Преузето са сајта: yumama.com

ПРИМЕР ПРИПРЕМЕ ЗА УСМЕРЕНУ АКТИВНОСТ ДЕЦЕ
ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА - „ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА“
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*Област: Интелектуални развој
*Тема: Превозна средства
*Циљ:Упознавање превозних средстава и места њиховог кретања
*Задатак: Да деца препознају средства са слике, да залепе превозна средства на
одговарајуће место кретања, да успешно одиграју игру земља, ваздух, вода.
*Методе: вербална, демонстрације
*Средства: Слике превозних средстава, пано, картице превозних средстава.
*Облици рада: Фронтални, индивидуални.
*Простор за рад: У централном делу собе.

Могући ток активности:
Уводни део: МСВ показује деци слике превозних средстава. Поставља питања да
ли знају шта је на сликама, да ли знају где се крећу, да ли могу да опонашају неко
превозно средство, да ли су се некада возили неким , чиме долазе у вртић..

*Централни део: МСВ показује деци пано на коме се налазе места кретања
превозних средстава, даје деци картице (аутомобила, брода и авиона) и
разговором подстиче децу да лепе картице на одговарајуће место.
*Завршни део: МСВ позива децу да јој се придруже у игри која се зове „Земља,
вода, ваздух“.

СЕДАМНАЕСТА РЕДОВНА СКУПШТИНА
УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА БЕОГРАДА
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Одржана 20.03.2019. године са почетком у 14.00 часова у Амфитеатру 1
Учитељског факултета, у улици Љутице Богдана број 46.
ДНЕВНИ РЕД:
1) Поздравна реч председника Удружења васпитача Београда;
2) Усвајање записника са предходне Скупштине од 19.04.2018.;
3) Подношење и усвајање годишњег извештаја о раду УВБ-а;
4) Усвајање завршног рачуна за 2018. годину и подношење
Извештаја о трошковима за период 01.01.2018 - 31.12.2018.;
5) Извештај Надзорног одбора и Суда части;
6) Верификација представника УО УВБ-а и замена члана УО СУВС-а;
7) Разно.
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Уводна поздравна реч Далиборке Месар – председавајућег Скупштине.
Известила је скуп о дневном реду који је једногласно усвојен.
1.) Љиљана Драгутиновић, поздравила је присутне и известила да се поред
свих редовних дешавања, два пута ишло на Стручне сусрете које организује
Савез, и ишло на II Конгрес који се одржава сваке друге године.
Прошле године у марту смо организовали 5 радионица заједно са ЗУОВ-ом
у циљу унапређивања компетенција васпитача. За почетак маја планирана је онлајн анкета за васпитаче а у вези стручног усавршавања (што је потребно за даље
усавршавање пратећи Компетенције васпитача). Оно што можемо да мењамо је да
се даље усавршавамо на оним пољима где је то потребно.
Истраживачки дани су нам проблематични, идеја је да буду приказани
радови пре и после промене (на нивоу простора, програма, комуникације са
родитељима, ...)
„Године узлета – за мене су најбоље године када дете треба да узлети“, рекла
је Љиљана Драгутиновић.
У плану је ширење мреже практичара, после септембра. До сада је било 6
обука.
У првој групи је најмање васпитача из Београда, то је прилика да се
унапређује наше знање и да се укључи што више васпитача. Настављено је
организовање семинара, док се не види у ком правцу треба да иде даље стручно
усавршавање. Присутнима је пренела поздраве Снежане Ђуровић која је из
оправданих разлога спречена да дође.
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2.) Далиборка Месар је известила да је на прошлогодишњој Скупштини дошло
до пропуста у вођењу Записника – Донета је једногласна ОДЛУКА да се изврши
верификација представника из УО УВБ-а Мирјане Марковић из Сопота у УО
СУВС-а, самим тим допуни записник са претходне Скупштине. Након допуне,
записник са претходне скупштине једногласно је усвојен.
3.) На питање да ли је потребно читати извештај, донета је једногласна
ОДЛУКА Годишњи извештај о раду се усваја без читања.
4.) Усвајање Завршног рачуна и финансијског извештаја прочитан, након чега
је једногласно усвојен.
5.) Љиљана Миладиновић из Раковице известила о годишњем извештају
Надзорног одбора. Књиговодствене услуге води Агенција Навајо из Београда
регистрована за ту врсту делатности. УВБ се придржава свих прописа и на време
извршава своје обавезе.
УО се придржавао Статута и других нормативних аката. УО се састајао
једном у три месеца. У току 2018 је одржано 6 семинара (од којих 4 гратис), Дани
васпитача, Истраживачки дани и Стручни сусрети пролећни и јесењи. Годишњи
извештај Надзорног одбора је прихваћен једногласно.
6.) Обједињено заједно са другом тачком.
7.) Једногласно је донета ОДЛУКА да се иде на пролећне и јесење сусрете
(два пута). Пролећни сусрети ће бити у априлу у Кладову.
Питањем коефицијента Удружење не може да се бави, то питање је везано
за Синдикат. УВБ је проследило одговор свим ПУ. Наташа Ђорђевић, члан
председништва самосталних синдиката појаснила питање коефицијента.
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