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ДРУГА МЕЂУНАРОДНА СТРУЧНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
”ДАРОВИТОСТ, ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ”
У Београду, у хотелу “Метропол Палас”, у организацији МЕНСА Србије и
партнера, од 31.07.- 02.08.2018. године, одржана је Друга међународна
конференција “Даровитост, образовање и развој”, на којој су учешће узели и
васпитачи наше установе.

Као један од малобројних радова из области предшколског васпитања и
образовања, уврштен је рад васпитача вртића “Плави чуперак”, са темом “Игром
и активностима до функционалног знања”.
На овом пројекту, наши васпитачи су радили непуне четири године и стога
смо покушали да прикажемо процес рада, којим смо желеле да увођењем
појединих елемената и принципа НТЦ програма система учења, створимо услове
за лакше уочавање дечјих талената и потенцијалне даровитости, као и да
подигнемо ниво функционалног знања и развој критичког мишљења код деце.
Почетак процеса смо представиле кроз приказ анкете спроведене међу
родитељима, на узорку од 97 родитеља, деце узраста од 3 до 7 година.

3

Затим смо приказале анализу протокола праћења стања средине за учење, као и
опремљеност центара и расположивост адекватном литературом, које су
попунили
васпитачи,
свако
за
своју
васпитну
групу
и
собу.
У раду смо приказали и обогаћеност средине за рад великим бројем прављених
дидактичких средстава која су стимулисала децу да манипулишу њима,
промишљају, размишљају на нов начин, и самим тим повећавају ниво
функционалног знања.

Истовремено, почетни статус интелектуалног развоја деце приказали смо
чек листама, са идејом да у завршној фази пројекта евалуирамо ефекте рада и
унетих промена, доказујући да су оне допринеле већој заинтересованости деце,
већем броју питања, бољој пажњи и концентрацији, као и лакшем и бржем
решавању проблема. Као додатна евалуација нам је послужила и повратна
информација из школе, која указује на већу мотивисаност за учење, као и
укљученост у прве школске активности.
Општа препорука и циљ овог рада је, да је у предшколском васпитању и
образовању неопходно увести модификацију рада васпитача, у смислу
обогаћивања и сталног допуњавања радне средине новим играма и разноликим
активностима, које ће подстицати развој мишљења и функционалног знања.
Управо с тога, све чешће у своју васпитачку праксу уводимо “Пројектно
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планирање” које подразумева и подстиче интегрисано учење, а самим тим и
касније, функционално знање.

ЛЕТЊИ РАДОВИ У НАШИМ ОБЈЕКТИМА
Без обзира што летњи период углавном користимо за одмор, у нашим
вртићима то није био случај. Поред кречења појединих објеката, замене столарије
и освежавања мобилијара у нашим двориштима, дошло је и до побољшања
постојећег осветљења.
У вртићу „Дунавска бајка“ замењене су бандере и постављено је ново
осветљење.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ОБЈЕКТУ „БОШКО БУХА“
Понедељак, 01.10.2018: „Срећа је у покрету“ – представљање свих група кроз покрет,
плес, драматизацију и музичке активности.

Уторак, 02.10.2018: „Имам право да живим срећно и здраво“ – посета стадиону
ФК Београд –организоване такмичарске игре.

Среда, 03.10.2018: „Здрава породица – срећно дете“ – радионице са родитељима.

млађа група: „Све о мени, све о нама“ („Мој дом – моја породица“; „Шака у шаци“)
средња група: „Мост који граде речи“ ( Напиши једну поруку/жељу да сва деца живе у весељу)
мешовита група: „Игре сарадње и кооперације“ (игре са родитељима у сали вртића)
старија група: „ За наш лепши вртић“ (уређујемо предпростор)
предшколска група: „Овде станује срећа“ (правимо кућице од амбалажног материјала)

Четвртак, 04.10.2018: „Балони среће“ (шаљемо поруке среће и другарства свој деци
света).
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Петак, 05.10.2018: Излет-Звездарска шума (прешколска и старија група) / отворене ликовне
радионице и дружење јаслених, млађих и средњих вртићких група у атријуму вртића.
Деца су са васпитачима написала и песму и послала заједно са порукама белим
балоном...негде...Па, неко ће ту поруку наћи и испуниће му се бар једна жеља!

Жеља
Ја имам много жеља,
рећи ћу ти само три.
Кад′ другари радосни буду,
бићемо ја и ти.

Прва је моја жеља,
да свако има дом,
довољно хлеба и здравља
у топлом гнезду свом.

Друга је моја жеља,
највећа срећа света:
између маме и тате
да увек љубав цвета.

Трећу ћу жељу да ставим
у џепић тајно свима,
да свако добије нешто
што би хтео да има.
Деца и васпитачи
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САЈАМ ЕКСПЕРИМЕНАТА У ВРТИЋУ „СУНЦОКРЕТИ“
У вртићу „Сунцокрети“ организовали смо Сајам експеримената.
На четири штанда у дворишту вртића васпитачи су изводили четири
експеримента.
Први експеримент „НАДУВАЈ БАЛОН“
У балон сипати соду бикарбону, затим балон ставити на врх флаше у којој се
налази сирће. Сода бикарбона из балона цури у флашу и са сирћетом прави
хемијску реакцију која ствара угљен диоксид који надува балон.

Други експеримент „ЛАВА ЛАМПА“
У флашу сипати воду, мало мање од пола, и исто толико уља. Накапати неколико
капи боје. Потом сачекати да се боја спусти на дно флаше, убацити шумећу
таблету и посматрати шта ће се догодити.

Трећи експеримент „ ВУЛКАН“
Од блата и глине направити вулкан. На врху оставити отвор за пластичну чашу у
којој треба помешати туцану циглу, соду бикарбону и сирће. Након реакције
добија се права ерупција лаве.
8

Четврти експеримент „ МЛЕКО И БОЈЕ“
Напунити чинију до пола млеком, накапати неколико капи боје и мало боју
измешати. Штапић за уши, који смо претходно умочили у течност за судове,
ставити у посуду са млеком и бојама и посматрати шта се дешава. Боје се од
течности за судове „разбеже“.
Деца су обилазила штандове, посматрала и учествовала у извођењу
експеримената. Уживали су изводећи експерименте, што се видело по њиховим
реакцијама и тражили су да се експерименти изнова изводе.

ДРУЖЕЊЕ СА ВАЈАРОМ У ВРТИЋУ „ЈЕЖУРКО“
У вртићу „Јежурко“, 3.10.2018. организовано је дружење саБранком
Мишковићем, истакнутим вајаром. Задатак за малишане је био да од жице и
пластелина направе различите скулптуре. У ведрој и креативној атмосфери
настале су фигуре балерине, фудбалског играча Паока, ванземаљца, васпитачице,
ратника, фудбалског играча Нигеријског клуба и сл.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У „ЦВРЧКУ“

Иако су отежани услови за рад у вртићу „Цврчак“, обзиром да се крече све
просторије, успели смо да реализујемо разноврсне актвности у оквиру Дечије
недеље. Успут да напоменемо да због великог броја присутне деце, било је дана
где су групе спојене, тако да их је било од четрдесет до педесет у једном простору.
И тако четири недеље. Признаћете ни мало није лако за рад. Због горе поменутих
услова, све расположиве просторије ставили смо у функцију, а трудили смо се и
да децу свакодневно анимирамо неким одласком на лепа и интересантна места,
где смо успешно остварили сарадњу са друштвеном средином и локалном
заједницом. Обишли смо пошту, станицу полиције, Српску Православну цркву,
дом здравља, Спортски центар БСК, канал Визељ и др.

Треба поменути да је предшколса група вртића „Цврчак“ спремила изузетно
занимљив музичко-ритмички прорам за све млађе другаре у вртићу. Дружење
деце различитог узраста је драгоцено, јер тада, дружећи се играмо, певамо,
плешемо и наравно учимо.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА НАЈМЛАЂИХ ВРТИЋА „СЛАВУЈАК“
У оквиру обележавања Дечије недеље у јаслицама „Славујак“ одржане су
радионице са родитељима.

Васпитачи вртића „Славујак“ одржали су деци у јаслицама представу „Деда
Триша и мачак Тоша“.
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„ЈЕСЕЊИ КАРНЕВАЛ” У ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
(МАЛА ШКОЛА)

Поводом овогодишње Дечије недеље, Мала школа, већ традиционално,
сарађује са основном школом. Ове године били смо гости и учесници „Јесењег
карневала” у ОШ „Јован Поповић” у чијим се просторијама и налазе две ППП
групе ПУ „Бошко Буха”. Ученици нижих разреда (I, II, III, IV) и предшколци
представили су се на карневалу костимима које су осмишљавали заједно са
васпитачима (учитељима) и родитељима. Уз одабране песме и кореографије
представила се свака група/одељење. Иако је било планирано да карневал буде
организован у дворишту школе, киша нас није омела да боје, мирисе, звуке и
облике јесени пренесемо у просторије школе. Карневал је започет хорском
песмом нижих разреда, а на челу дефилеа били су најмлађи - предшколци. Уз
осмишљену кореографију, деца су плесала уз песму „Љубав је кад се неко воли”, а
подршку су им пружали родитељи, чланови породице и другови из публике.
Јесење краљице и краљеви, јабуково дрво, Жирко, шишарке, г-ђица Грожђица,
„Јесенски Спајдермен“, кишобран, г-дин Кап и г-ђа Киша, продавци са пијаце,
само су неки од костима осмишљени за ову прилику.

ЈЕСЕЊА ДЕШАВАЊА У ВРТИЋУ „МАЛЕЦКА“
Наше авантуре смо започели угошћавањем дечјег позоришта „Хајде обрадуј дан“,
и гледањем позоришне представе „Авантуре Пипи – Дуге чарапе“.
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Након тога, угостили смо, знате кога???
„Анимацију кад вам даје, занимација тада траје. Осмех Вам даје на дар, он
је: ... мађионичар. За сваки рођендан је дотеран. Простор њему није битан, да
л' је велики ил' је ситан. За узраст и не пита, воли свако дете од колевке па до
године сто пете. Он није обичан јер поклања и поклон необичан. Има своје
друштво и белог голуба, персона која је улепшала много рођендана. Забавне,
такмичарске и са балонима игре, сви побеђују јер им Михајло држи фиге. Он
изводи трикове мађионичарске, са другима пева, игра, од балона његово
друштво прави чак и тигра. Са њим је сваки рођендан права фешта,
мадјионичар Михајло, свачији рођендан улепша“.
Баш тако...
Поводом рођендана детета мешовите групе из вртића „Малецка“, ( А. Б. ), на
иницијативу њених родитеља, а на одобрење директора, 27.09.2018.год., је
организовано дружење са мађионичаром Михајлом.
Дружењу и феноменалној атмосфери су присуствовала деца свих вртићких група
чиме су увеличали и употпунили забаву нашој слављеници.
Мађионичар је све време изводио трикове и збијао шале, па деца нису скидала
осмех са лица. Било је и такмичарских игара са наградом за најбољег.
Забава је трајала пуних сат времена, а на самом крају је свако дете добило на
поклон фигуру од балона.
Хвала мађионичару Михајлу на дивној забави!!!
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СРЕЋАН РОЂЕНДАН!!!
А, то је изгледало баш овако:

А потом је уследила ДЕЧЈА НЕДЕЉА, чији је овогодишњи мото гласио:
„СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА ЖИВИ СРЕЋНО И ЗДРАВО“.
У оквиру дечје недеље, мешовите групе су огранизовале плесни дан и заједно

играли на нумеру Зооврт. Потом су уследиле ликовне и креативне радионице:
сликање по шаблону – суво лишће, радионица са родитељима на тему
„Оживљавање воћа и поврћа“, а затим спортски дан и такмичарске игре у
дворишту вртића и на крају је уследио маскембал. Предшколци су поред ликовне
радионице и дружења са родитељем физиотерапеутом, посетили СРЦ
„Ташмајдан“, дружили се са вршњацима из вртића „Мали принц“ и ђускали на
костимијади „Карневал воћа и поврћа“.
А, након организоване посете СРЦ „Ташмајдан“, посетили смо 44-ти
међународни сајам пчеларства.
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ШТА ЗНАЧИ БИТИ НАЈСТАРИЈИ И НАЈОДГОВОРНИЈИ У
ВРТИЋУ?
То значи понашати се лепо и учити „малце“ правилима: да се лепо понашају, да говоре
„добро јутро“, да чекају на ред, да после ручка седну на тепих, не смеју да се гризу,
шутирају, морамо да поштујемо правила. Ако „малци“ не поштују правила-треба да их
смирим.
То значи да си сад најстарији и да преузимаш одговорност и то значи да „малце“ треба да
учиш како да се понашају, али и ми и даље треба да слушамо васпитачицу. Предшколци ће
да науче биологију, математику и да читају.
Треба, кад дете падне, да одем код васпитачице и кажем и да решим проблем, помажем
малој деци да се обуку, обују, да их доведем до WC-a, да се играм са њима и да их научим
математику.
То значи: да будемо добри, да не ударамо једни друге, да не причамо за време ручка, да
помажемо „малим“ другарима и да им показујемо шта не треба а шта треба, кад падне подигнути га, а кад плаче - утешити га.
То значи: да учиш млађу децу и да будеш најбољи, да их учим лепим понашањем– да буде
добар и да слуша васпитачицу. Предшколац има 6 година и он зна да учи.
То значи да: чуваш малу децу, да учиш да црташ и пишеш бројеве и слова, опомињемо малу
децу шта сме а шта не сме.
Да пазиш на малу децу, кад падне да га придржим, чувам их, после јела се седи на тепиху;
то значи бити најодговорнији, а то значи да пазиш.
То значи да будеш добар, да учиш децу да буду добри, да их учиш да не причају глупости, да
штитиш децу, да се не удараш и да се лепо понашаш.
Помаже, учи лепе ствари, не прича за столом, кад „малци“ спавају – не галамимо да их не
пробудимо.
Да се лепо понашаш, чуваш малу децу и да играчке вратиш на место, да помогнемо и да се
добро понашамо.
15

Предшколац треба да буде добар и да се не свађа и да слуша маму и тату, да кад радимо
неки задатак да ћутимо и да се лепо играмо без свађе, према малој деци да будемо добри и
да их учимо.
Када је неко дете љуто – да га умириш, кад се неко свађа – да му кажеш да се не свађа, не
ломиш играчке и да их не прљаш, да помогнемо када се неко повреди и да му дамо фластер.
Треба да пазимо на децу.
Да учимо да пишемо, да учимо малу децу шта се не ради, да их научимо да не ломе играчке,
да их не прљају; треба да будемо одговорнији према малој деци, а то значи: да их гледамо да
не падну и то...
Да пазиш да се не удараш и штипаш и чупаш неку децу. Предшколац учи инсекте и коње и
све неке животиње.
То значи: да пазиш на малу деци да не падну и да науче неке ствари и шта треба и шта не
треба.

СЛИКАРСТВО У ВРТИЋУ „МИМОЗА“
У вртићу „Мимоза“ у посети је био сликар. Показао је своје умеће, начин на
који слика, чиме слика. Деца су била одушевљена! Уз помоћ сликара, и деца су се
опробала у овој вештини. А касније су својим прстићима и сами постали прави
сликари и уметници.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ,, ЗВОНЧИЦИ“
Дечију недељу у ,,Звончици„ обележило је дружење како међу
другарима у јаслицама, тако и дружење са родитељима и другарима из
„Плавог чуперка“.
У сарадњи са м.с. васпитачима, мама Б.Ј. приредила је старијим
јасленцима мали концерт, свирајућу дечије песме на виолини.

Атмосфера нас је понела, тако да смо на крају уз звуке виолине
заиграли .

,,Ми смо мали сликари“ - Користећи различите ликовне
материјале и технике, настајала су права ,,уметничка дела“. Учешће у
игри узела је и мама која је боравила у соби са својим дететом.
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ДА ЛИ СТЕ ЗА ПЛЕС? 
Деца предшколских група вртића „Дунавска бајка“ посетила су
плесну школу „FLY“. По доласку су обишли просторије плесне школе,
а онда су се сместили у једној од сала, у којој су им инструкторке плеса
са двоје младих плесача изводиле различите вежбе, које су деца
понављала уз надзор васпитача и инструктора.
Плесачи су нам показали неколико кореографија, које су деца
касније усвајала, али на необичан начин, тако што су ђускали на
трамболинама.

„КАКО СЕ ПРАВИ ХЛЕБ?“ – УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У
ВОР

Један тата, видно расположен је пожелео да буде део
активности у Дечијој недељи. Засукао је рукаве и ставио
пекарску капу на главу, узео брашно и кренуо у акцију. Али
знате шта? Тата није пекар.
Укључио је машту, издвојио време и на кратко је постао
пекар да би се играо са децом у вртићу. Заједно су умесили
тесто, месили и развукли и обликовали хлеб.
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Деца су изразила жељу да направе и кифлице и остале
ђаконије, тако да су тата „пекар“ и наши мали пекари имали
пуне руке посла.
Браво за овог тату!

СТАРИЈЕ ГРУПЕ ВРТИЋА „ДУНАВСКА БАЈКА“ У „ЦАРСКОЈ
БАРИ“
У оквиру планираних посета везаних за дечију недељу, васпитачи вртића
„Дунавска бајка“ уз сагласност директора и његовог помоћника, организовали су
излет у познати резерват природе „Царску бару“. Малишани су имали прилике да
виде патке, рибе, дрвеће, заштићене врсте инсеката, али и могућност да се возе
бродом.
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Трему нису имали и сви су са задовољством уживали у једночасовној
вожњи бродићем, у којој су гледали зелене пределе, рибе које искачу из воде,
вилине коњице који су слетали на брод, а све то уз пратњу дивне Јане, која нам је
причала о богатству „Царске баре“. Тако смо сазнали да овај резерват има
површину од 1676 хектара, да се зоне налазе у првом, друго и трећем степену
заштите, да је заштићен од стране УНЕСКО-а. Такође, у њему се налази 250 врста
птица, од тога је 140 станарица, 8 врста европских чапљи (сива, мрка, гак, мала
бела, велика бела, жута, чапљица, букавац), 24 врсте рибе, угрожене и ретке врсте
сисара (видра и дивља мачка) и 500 биљних врста.
За оне који још увек нису били овде, стаза за шетњу је дужине 3800 метара,
а бродом можете да се возите викендом у 13 и 15 часова, од 01. априла до 01.
новембра, а радним данима по договору. Ми смо се провели лепо, а вама желимо
исто тако леп провод кад одлучите да идете. 
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ЕДУКАТИВНИ ЧАС У ВРТИЋУ „МАЛЕЦКА“
И ове године, у сарадњи са Центром за едукацију и превенцију и промоцију у
саобраћају, у нашем објекту „Малецка“, је овогодишњим предшколцима одржано
едукативно предавање на тему: „Безбедно у саобраћају“,чији је тим предавача
реализовао едукативни час 08.10.2018.
Предавачи су децу уз помоћ АВ средства, у сликовитој форми упознала са
основним правилима безбедног понашања у саобраћају, указала на важност
правилног понашања у саобраћају, дискутовала о правилним и неправилним
ситуацијама, поступцима и безбедности.
На самом крају предавачи су деци понудили да решавају тест са примерима
правилно – неправилно понашање у собраћају, а потом је уследила подела
диплома за успешно похађање часа и показано завидно знање на горе поменуту
тему.
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“ПЛАВИ ЧУПЕРАК” У ПОСЕТИ „ЈАВНОМ АКВАРИЈУМУ И
ТРОПИКАРИЈУМУ“ БЕОГРАД
Као и сваке године, прве недеље октобра, обележава се Дечија недеља.
Ове године, слоган Дечије недеље је био “Да дете свако живи слободно
и здраво”. У складу с тим, потрудили смо се да деци нашег вртића
организујемо неколико несвакидашњих дана. Последњег дана те
недеље, посетили смо “Јавни акваријум и тропикаријум”.

Ту су деца имала прилику да се најпре гледајући едукативни филм,
упознају са морским створењима, врстама и њиховом животу, исхрани,
навикама.

Затим смо, попивши сокић којим су нас љубазни домаћини понудили,
прешли у део са акваријумима, где смо уз помоћ водича имали прилику
да уживо видимо велики број дивних водених створења: егзотичне
рибице, морске звезде, краставце, змије, корњаче...
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На крају наше посете обишли смо “Тропикаријум”, велику башту
пуну егзотичног биља. Видели смо дрво банане, кокоса, бамбуса
(основне хране коју једу панде), папрати, и велики број малих
интересантних Бонсаи-а. Између осталог, научили смо и како се од
било ког дрвета може направити овако мало, кућно, Бонсаи дрво.
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XXI СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

На XXI стручним сусретима медицинских сестара за област неге и васпитно образовног
рада oдржаним на Дивчибарама објекат ,,Звончица“ са тимом медицинских сестара и Зорицом
Цмолић сарадником за унапређење пзз представио је рад са темом :
„ Здрав животни стил – одраз навика усвојених на раном узрасту“
Циљеви:





Подстицај развоја позитивних ставова и одговорног понашања на раном узрасту, као
основи за суочавање са изазовима у области здравља
Уочавање везе између одређених понашања и здравља
Утицај на развијање здравих стилова живота
Усваајање хигијенских и навика у исхрани

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ! УХ!
Борчанци се свакако поносе својим фудбалским клубом „БСК“ и њиховим стадионом.
Ми смо имали задовољство да посетимо овај историјски клуб и вежбамо са њиховим тренерима.
Деца старије групе 1 из вртића „Дунавска бајка“ су са својим васпитачицама Јадранком,
Тањом и Невеном ишли на стадион БСК-а. Тамо су нас дочекали наши љубазни домаћини,
тренери Никола и Милош, који су унапред осмислили полигоне са препрекама које ћемо
обилазити.
У току нашег дружења које је трајало око сат времена, вежбали смо и загревали се као
прави спортисти. По повратку у вртић, свратили смо до оближњег канала Визељ на коме смо
видели прелепе лабудове и уживали смо у њиховој игри.
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Снага нас је мало издала пред крај, јер се ближило време спавања, те смо посетили
оближњу окретницу аутобуса 95 и 96 и уз помоћ једног финог чике Срђана, безбедно дошли до
вртића који је одатле био удаљен 4 станице. А онда, онда смо се лепо наспавали, пуууни
утисака које смо касније препричали нашим родитељима. 

„ШУМСКЕ НЕЗГОДЕ“
У нашем вртићу већ месецима уназад, рециклирају се флаше, лименке, тетрапаци, папир.
На улазу у вртић „Дунавска бајка“ постављене су кутије у које деца и родитељи свакодневно
убацују све оно што су потрошили, а што загађује нашу средину.
Сложићете се, спојили смо лепо и корисно. Код деце смо повећали свест о значају
заштите природе, али и о томе шта све можемо са рециклираним материјалом. У то име, наши
вредни васпитачи осмислили су представу „Шумске незгоде“ у којој један зец који је
пропутовао цео свет, по повратку у своју шуму, чудом не може да се начуди у шта се она
претворила. Али да зека не би патио много, у помоћ му је притекао један дивни меда, којег не
занима много тога у природи, осим да грицка и спава. Нажалост, госпођа лија је једини сведок
ко то прави ђубре по шуми и уз помоћ својих другара, али и савета шумске виле, успела је да
пронађе господина Ђубришу и да му помогне да се све среди.
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Као поруку ове представе, свакако смо издвојили завршне речи Јелене Иличин (улога
зеке), Јадранке Капељ (улога медведа), Љиљане Станојевић (улога лије), Марије Марјановић
(улога шумске виле) и Тање Алимпић (улога господина Ђубрише):
„НЕ РАЗБАЦУЈТЕ СМЕЋЕ СВУДА ОКО СЕБЕ, ЈЕР КО ГОД ТАКО РАДИ, НИЈЕ НЕКА
ФАЦА. СМИСЛИЛИ СУ ЉУДИ ПАРКОВЕ И ЦВЕЋЕ, А КОРПЕ И КАНТЕ ДА СЕ БАЦА
СМЕЋЕ.“

СВЕТСКА, А НАША ТЕРАСА 
Бебе се размилеле на све стране, а михољско лето зове да се
борави што више напољу.
Вредне руке и машта медицинских сестара-васпитача направиле
су чаролију на малом простору. Од старе терасе направиле су „дом“ за
пчелице, гусенице, бубамаре, зеке, јежеве и друге животиње. Деца могу
да их „мазе“, понешто шапну, а пре свега да уживају у њиховом
друштву. Стара тераса добила је ново рухо и она сада изгледа баш
овако:
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ЦРТАЊЕ СУВИМ МАТЕРИЈАЛИМА
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У претходном броју подсетили смо вас шта је цртеж и који су
материјали и прибор погодни за израду цртежа, сада нешто
више и о самим
Оловка и оловке у боји- постоје тврђе и мекше оловке.
Мекше остављају маснији траг, па су због веће могућности
нијансирања погодније за цртање.
Када са децом у раду желите да користите оловку или оловке у
боји, бирајте теме које обилују детаљима(нпр. пијаца, циркус,
железничка станица...).
Фломастери- су сликарски материјал новијег датума. Има
их у свим бојама. Основна одлика истих је да остављају
уједначен бојени траг.
За рад са децом, потребно је нагласити да размисле шта желе
да цртају, јер се они не могу брисати или поправљати. Или пак
нека претходно благо скицирају оловком цртеж, а затим да
почну да га боје.
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