
Предшколска установа „Каја“ Љиг, ул. Краљице Марије бб 

 

 

 

 

 

У вртићу рођендани весели су, распевани! 

Кад наш вртић слави рођендан, то је диван, свечан дан!  

      

     

Љиг 

Април, 2017. 

Број 1 
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  Већ годинама уназад, вртић „Каја“ свечано прославља свој 

рођендан уз учешће свех запослених,деце и родитеља како из централне установе, 

тако и из идвојених одељења. Претходних година, поводом Дана вртића организован 

је Годишњи концерт у сали Основне школе и био је то једна од најпосећенијих и 

најатрактивнијих догађаја за све Љижане. Деца су се представљала различитим 

кореографским наступима које су пратили најразличитији костими и адекватне 

музичке композиције. Посебно се памти и дуго препричава јубиларни 40. Кајин 

рођендан. 

Ове године, одлучили смо да, како и 

доликује „Каја“ прослави рођендан у „својој 

кући“ па смо позвали у госте другаре из 

издвојених одељења, родитеље, чланове 

Управног одбора и представнике Општине. 

На иницијативу васпитача предшколске 

групе Гордане Мајсторовић и Биљане 

Мартиновић, као изненађење за све 

госте,васпитачи су припремили представу 

„Седам Снежана и патуљак“ по тексту 

Тодета Николетића. Представа је 

комичног карактера а „глумци“ су успели 

да то пренесу и на публику изазивајући 

смех,раздрагану атмосферу и аплауз. 

Седам Снежана, које глуме васпитачи 

Биљана Аћимовић, Биљана Мартиновић, 

Снежана Милошевић, Драгана Марковић, 

Кристина Зечевић, Зорица Мијаиловић и 

Дијана Јаковљевић својим чаркама и 

потпуно неочекиваним понашањем, 

успевају да потпуно избезуме јединог 

патуљка међу њима, непоновљива 

Јулијана Цвијановић, такође, васпитач.  

КЉУЧНА 

ТЕМА 
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У улози принца, васпитач Трмчић Милена свему даје веселост и неопходну дозу 

хумора. Својом јединственом појавом, 

васпитач Николић Маријана, у улози Бака 

Стаке, ствара непредвиђене ситуације и 

прави тотални заплет. Снажан утисак на децу 

и публику оставља васпитач Мајсторовић 

Гордана, као „страшни“ вук који, како рече 

једно дете „мора и веш да пере“. 

Ова савремена бајка која је нонсенс бајци 

„Снежана и седам патуљака“, изненадила је 

децу која су била затечена представљањем 

добро познате бајке на један потпуно другачији 

начин. Поменути васпитачи донели су је веома 

успешно на малој сцени у дворишту нашег 

вртића.  

На крају представе деца и глумци 

певају рођенданску песму вртићу, на 

сцену „ступа“ велика рођенданска 

торта,која је после свечаног ручка 

подељена свој деци и гостима. 

Тако смо сви заједно, 

рославили још један 

рођендан вртића „Каја“. О 

овом догађају причало се и 

после. Деца су под снажним 

утиском препричавала 

представу, уживљавали се у 

улоге, режирали је на свој 

начин, коментарисали 

глумце... 
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Недељу пред Ускрс све нас обузима празнична еуфорија. Зато је нормално да се 

ова,животна тема намеће у свим васпитним групама подстичући дечију машту и 

креативност. Обичај фарбања јаја буди код деце посебно интересовање за ликовне 

активности на ову тему па разноврсним материјалима и ликовним техникама 

изражавају различите идеје и оргиналност. Ево како смо се ми припремали за Ускрс. 

Декорисање ускршњих јаја у Млађој јасленој групи  

 

Старија јаслена група 

 

 

 

 

Млађој групи је 

зека сакрио јаја у 

бојанку.  Деца су 

их пронашла и 

обојила. 

Ускршње 

зеке са 

јајима 

Мешовите 

групе 2 
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Ускршњи пано Средње групе  

 

 

 

 

Тема: Кока и пилићи, отисак шаке, темпера 

 

  

Старија група се определила за традиционалну 

методу фарбања јаја у луковини. Ускршња јаја  

приказали су и као слатке колачиће. Они су нам 

показали да јаја, уместо зеке могу да донесу и 

овчице, зашто да не?         
Ускршњи венчићи и 

ускршњи мозаик 

Предшколске групе 

Ускршња јаја у 

рамовима од 

вунице, 

Мешовите 

групе 1. Рамови 

и јаја 

декорисани су 

„Iclay„ глином. 

Кутак за родитеље. Зеке 

су поклон другара из 

Славковице. 
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У Јајчићу су деца, 

такође вредно 

спремала за 

Ускрс. 

Деца у Пољаницама била су веома инспирисана па су ускршња 

јаја шарала воском, листићима биљака, креп-папиром... 

Аутентичне 

ликовне 

радове на тему 

Ускрса урадила 

су и деца из 

Штавице. 

И деца из 

Славковице имала 

су мноштво идеја 

које су преточене 

у дивне ускршње 

продукте. 

Радионица са 

учитељицама и другарима 

из школе. Декоришемо јаја 

декупаж техником, 

правимо честитке за Ускрс 

и учимо песмицу “Васкрс" 

Деца из Кадине Луке 

Ускршње радости из Белановице 



7 
 

 

 

 

 

 

   значи:да  

  

РЕКЛИ СУ О... 

О ЉУБАВИ 

То је када се неко заљуби. 

Онда се венчају. После имају 

децу. Е то је љубав! 

 Урош Недељковић 5,5 г. 

Мешовита група 1 

 

Када ја порастем па имам 

момка а он и девојку па се 

после поново сретнемо и 

венчамо. 

Милица Спасојевић 5 г. 

Славковица  

Зашто 

славимо 

Ускрс? 

„Да би 

полупали сва 

јаја“ 

Илија 

Јовановић, 4г 

Пољанице 

О ПРИРОДИ 

Зашто коприва жари? 

„Мене не жари. Мене је мама научила да пазим“-

Луна Лучић, 3,5 г. Мешовита група 1 

Зашто садимо дрво? 

„Да не буде рупа празна него да се у њу нешто 

убаци“- Алекса Јефтић, 4 г, Мешовита група 1 

Зашто је цвеће различитих боја? 

„Одкуд ја то знам! Моја баба тако посадила“-Јана 

Ђоковић, 3,5 г. Мешовита група 1 

 

Зашто треба да радимо заједно? 

„Зато што кад те нешто мрзи или ти је тешко, можеш 

да се придружиш другима па да ти помогну а ти да се 

дружиш“-Ђорђе Каришик 6г. Мешовита група 1 

Шта је стјуардеса? 

„То је човек који проводи струју“-Давид 

Иконић 5 г, Славковица 

Шта значи соколити? 

„Сок од кока коле“-Дајана Ивановић 6 г. 

Славковица  

Које су то птице селице? 

„Птице које живе на селу“-Лена Иконић 5 г, 

Славковица 

 

Шта си научила од маме? 

„Да будем васпитана.“ 

Шта то значи? 

„То значи: да свима кажем Добар дан, да се увек лепо 

понашам и да будем културна“ - Маша Миловановић 

6 год. Мешовита група 1 
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 У нашем вртићу се трудимо да негујемо и што више развијамо сарадњу са 

родитељима, да стално буду део живота и рада наше Установе, да буду део 

различитих активности, радионица, игара...  

 

Предшколска група 

 
Радионица „Моја мама права дама“                                  „Паукова мрежа заједништва“ 

 

Група у Славковици 

  

Маме припремају костиме за маскенбал 

 

Старија јаслена група 

 
Правимо сензомоторну таблу           Формирамо мекани кутак 



9 
 

У
ск

р
ш

њ
а 

р
ад

и
о

н
и

ц
а 

     Група у Пољаницама 

 
                               

   Група у Јајчићу                                       Старија група   

 
  Ускршња радионица                  Приредба за маме „Мама, волимо те“ 

 

Мешовита група 1 

 
   Тата столар и мама медицинска сестра представљају своја занимања 
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Мама 

фризерка 

представља 

своје 

занимање 

Припремни предшколски програм 

  
 

  
 

Група у Белановици 

 

 
 

Група у Ба 

 

    
Радионица „Шарени ћилим“ – отискивање кромпиром 

Декорисање 

амбалажног 

материјала 

декупаж 

техником 
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Елементарна потреба деце предшколског узраста је 

ликовно изражавање. Деца спонтано визуелизују свој 

доживљај,мисли и осећања и некада се лакше  изражавају 

ликовно него вербално. Дечији цртеж нам пуно говори о 

самом детету и зато је веома важан сегмент васпитно-

образовног рада. Ово је избор  радова за овај месец. 

Тема: „Моја породица“- Предшколска група, Љиг 

Арса Терзић, 7 год. Љиг                     Ива Љ. 7 год. Љиг                       Реа Матијевић, 7 год. Љиг 

Тема: „Пролеће“- Предшколска група 

 

 

Групни радови на тему „Пролеће“ и „Весници пролећа“ деце и родитеља из Пољаница 

  

 

Галерија 
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Тема: „Пролећно дрво“- групни радови 

Старија јаслена група                      Старија група                   Припремни предшколски програм 

   
Тема: „Породица“- Славковица  

Милица Спасојевић 5 год.                 

Давид Иконић 5 год.                                                                                          Лена Иконић 5 год. 

„Веш“- Славковица                                                                                    Мешовита група 1 , Љиг 

         „Птица у гнезду“-Маша Миловановић 5г.       „Птица у кавезу“-Лазар Милић 5 

г  

„Мајка Јову у ружи родила“-Милица Николић  „ Пролеће“-Теодора Ђорђевић 5  

„Природа“-Ђорђе Каришик 5г                                                         

„Маслачак“-радови деце из 

Штавице 

Мица

ица 

Ема 

Ања 
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Свакога дана у нашем вртићу са децом реализујемо 

најразличитије активности које доприносе целокупном 

развоју дечије личности. За овај месец издвојићемо само 

неке, од многобројних. 

У млађој јасленој групи, деца су показала 

велико интересовање за игре са игре са 

неструктуираним материјалом за које су средства обезбедили родитељи 

(брашно, шећер, гриз, тестенине, пиринач...). Деца су 

пресипала,носила,месила,истраживала развијајући крупну и ситну 

моторику. Најмлађи су и на ликовним активностима оставили јединствен 

печат-отисцима својих малих  

стопала и капима боје из пипете 

насликали су пролећну ливаду. 

Музичко-ритмички садржаји у 

овој групи деци су 

представљени на оргиналан начин. У несвакидашњим 

костимима деца су 

опонашала жабице на 

музичку 

композицију „Рега, 

рега, квак“. 

 

Млађа група,   
препознатљива по 
разиграности, у 
веселој 
атмосфери, изводи вежбе у пару. 
 

Инспирисани пролећем у јеку, „средњаци“ 

су од рециклажног материјала правили су 

цветове за пролећни пано.  
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Деца у предшколској групи, Монтесори 

методом уче облике, слова и песмице а жеља 

за здравом посластицом, корак по корак кроз 

медену радионицу довела их је до меда од 

маслачка. 

 

Обучена у потпуно аутентичан костим баке, васпитачица 

је у Припремно предшколском програму, у духу 

традиције, говорила деци о томе како се живело некада. 

Осим што је децу упознала са старим предметима, 

занатима, начином одевања, она их  је послужила и 

посластицама којима су се некада деца сладила: 

суве шљиве, мед и ораси. 

Активности које издвајамо у Мешовитој групи 2 

тичу се теме „Људско тело“. Деца су кроз игре, 

енциклопедије, модел тела истраживала 

анатомију и физиологију људског тела. 

Овако раде плућа                                 Овако изгледа наш скелет приказан штапићима за уши 
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У току Дечије недеље, у Старијој  групи, 

одржана је припредба за тате, а 31. 

марта, на иницијативу деце, одржана 

приредба и за маме под називом 

„Мама, волимо те!“. Април су провели 

на отвореном простору садећи поврће у свој мини врт.  

Деца из Белановице  су 

припремила приредбу за 

родитеље: „Љубав је кад те 

неко воли“. 

Лепо време и долазак 

пролећа у Белановици су, 

искористили да засеју башту 

а после тога разонодили су се на полигону од 

гума који је креиран за активности физичког васпитања. 

Природа и екологија биле су актуелне теме у Мешовитој групи 1. Од многобројних 

активности издвојили би: формирање еколошког центра, кућице за  птице, сађење дрвећа 

у дворишту вртића, игре „прљавим“ материјалима (песак, блато), скупљање белутака 

поред реке и њихово осликавање, израда еколошког плаката, рециклажа... Из наведених 

садржаја деца су формулисала еколошка правила која сада красе терасу нашег вртића и 

посетиоце опомињу да чувају природу.  
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У организацији Центра за стручно усавршавање 

Шабац, васпитачица Давидовић Снежана, као аутор и 

извођач програма „Математика у вртићу“ 

презентовала је садржаје предшколске математике 

кроз радионице, игре и интерактивне методе и облике 

рада. 

Програм је заснован на свакодневном искуству и 

пракси васпитача у развијању математичких појмова 

код  деце предшколског узраста па је веома 

применљив, релевантан и прилагођен узрасним  могућностима деце од 3-7 година. 

Семинар је одржан у нашем вртићу, у децембру месецу 2016. године.  

 

 

 
Семинару „Корак даље са лутком кроз предшколско образовање“, који је 

одржан у Ваљеву у вртићу „Бамби“ од 5. до 3. марта 2017. године присуствовале су 

васпитачи Милена Трмчић, Мирјана Поповић и Добринка Калинић. Циљ семинара је 

развој професионалних вештина у изради гињол лутака и подстицање личног развоја 

педагошких радника. Учесници семинара су кроз три фазе обучени за прављење и 

практичну примену ових лутака у васпитно – образовном раду. 
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На Стручној конференцији за васпитаче у Кладову од 20. до 23.04.2017. године 

присуствовали су васпитачи Маријана Николић, Мирјана Поповић и директорка, Весна 

Трнинић. Конференција под називом „Истраживачки приступ у васпитној пракси“ се 

одвијала кроз различите презентације примера добре праксе: Стваралачки поступак 

кроз ликовно промишљање орнамената и разне сесије на тему подстицаја развоја 

говора у васпитно - образовном раду, праћење и подстицање деце са говорно - 

језичким артикулационим одступањима, логомоторичке вежбе и графомоторичке 

способности... 
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Стручни сусрети, јесењи и пролећни, су 

прилика да се окупе васпитачи из целе Србије и 

региона и једни другима презентују примере добре 

праксе установе из које долазе. 

Сусрети трају четири дана и првог дана су 

трибине на којима се дискутује о текућим питањима 

која су везана за предшколство. Другог и трећег дана 

васпитачи и установе презентују своје активности 

после којих кроз евалуацију дискутујемо о томе шта 

јесте релевантно а шта треба унапредити. Четвртог 

дана је евалуација скупа и додела сертификата и 

захвалница. 

Стручни сусрети су ризница едукативног и иновативног па су тако идеална 

прилика, посебно младим васпитачима да науче, на презентацијама искуснијих колега 

и њихову праксу примене и у свом раду. 

Са стручних сусрета васпитачи се враћају са великим ентузијазмом и еланом 

за рад,  јер велики део активности које су презентоване на сусретима примењују у 

пракси. 

 

 У циљу 

имплементације садржаја 

стечених на семинару  

„Корак даље са лутком 

кроз предшколско 

образовање“, вапитачи 

Милена Трмчић и Мирјана 

Поповић, организовале су 

радионицу за остале колеге, у просторијама вртића, како 

би васпитачи и медицинске сестре стекли вештине у 

изради гињол лутке која је изузетно средство за рад у 

свим васпитним групама. 
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Дружимо 

се са... 

 

                                                    

 

 

Често нам је у раду потребна подршка или помоћ стручњака, родитеља или локалне 

средине. Наша установа и васпитачи користе све располозиве ресурсе, како људске, тако 

и материјалне, који су нам на располагању у локалној заједници али и ван ње. Можемо се 

похвалити бројним активностима са свима који имају жељу и вољу да буду део нашег  

васпитно-образовног рада, што нашу Установу чини изузетно отвореном за сарадњу. 

Предшколска група у Љигу реализовала је активност на тему: „Промоција хуманих 

вредности-толеранција“, у сарадњи са Црвеним крстом. 

 

 

 

 

 

 

Мешовита група 1, такође је у сарадњи са Драганом Илић, директорком Црвеног крста 

организовала радионицу „Помоћ породици“. Овом приликом покренута је и акција 

„Играчка за непознатог друга“.  

Поводом Светског дана књиге 23. априла, Мешовита група 1 посетила је Дечију 

библиотеку у Љигу. У 

оквиру тематске целине 

„Пробудимо природу“ 

деца из исте групе, 

посетила су породицу 

друга М. Ћирјанића, који 

живи у Кадиној Луци и том 

приликом уживала у 

сеоској природи и срдачности домаћина. Такође, Предшколску групу угостила је и у свом 

дому и девојчица Реа Матијевић са породицом.
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Деца из Штавице су са друговима из 

школе,васпитачицом и учитељицама посетили 

Храм дванаест апостола у Штавици. Сарадња са 

школом и школском децом је неопходна и веома 

продуктивна па су деца из Штавице имала и 

заједничку ускршњу радионицу са школарцима 

на тему „Ускршње чаролије“.  

Деци из Славковице је наставник Општег 

техничког образовања који ради у ОШ „Сава 

Керковић“ у Љигу, направио клупу за двориште. 

 

У Кадиној Луци деца уживају у свом 

селу и користе његове благодети. 

Често прошетају до извора лековите воде код Спомен чесме „Точкања“, играју се на 

фудбалском терену или примају госте. 

 
У групи им је била млада пчеларка Тијана Јеремић а посетио их је и песник  Јефто Одавић 

који је рецитовао своје стихове.   

У посету школској библиотеци ишла су 

деца из Белановице која су се 

потрудила и око пок поклона. 

Деца из Млађе јаслене групе, шетајући по 

суседству, посетили су цвећару и месару. 
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Вртић је прва и јако важна карика у систему васпитања и образовања. То је 
место где деца кроз игру уче, развијају основне вештине и знања, социјалну 
интеракцију, место где граде свој идентитет. У нашем вртићу настојимо да игра 
буде саставни део свакодневних активности.  

Врло често чујемо како се дечија игра помиње у различитим контекстима 
као што је забава, слободно време, дружење. То и јесу битни аспекти игре, али се у 
свакодневном разговору ретко о њој прича као важној функцији у одрастању 
детета и начину учења. Игра је веома значајна активност у животу детета и 
нема само за циљ забаву - играјући се дете развија своје потенцијале, истражује 
свет око себе, спознаје своје могућности и проналази нове начине за решавање 
проблема. Развијајући посебне вештине и начине понашања, дете у игри стиче 
искуства, открива, учи и ствара. Физичка средина треба да буде тако 
организована да дете има потпуну слободу да изабере она средства која жели за 
своје активности. Наравно, на првом месту треба водити рачуна да простор, саме 
играчке и материјали буду безбедни за дете  и примерени његовом узрасту. 

Такође је јако важно то што се дете кроз игру поистовећује са разним 
улогама, препознаје и прави разлике и тако гради свој идентитет, развија 
самопоштовање и самоконтролу, поверење у друге, изражава емоције, учи се 
толеранцији према другима, преговарању, међусобном слушању, емпатији и 
разматрању последица.  

Играње са другима помаже детету да развија комуникацију и дијалог. Игра 
је оквир из којег деца на најадекватнији начин уче сарадњу и размену, јер се ради о 
оквиру који су деца сама изабрала. Тако развијају способност да размењују идеје, 
коментаре, инструкције или захтеве, односно, способности да заједно делују. У тој 
комуникацији они откривају нове начине решавања проблема, уче да поштују 
ритуале, традицију, постављају и поштују правила и међусобне договоре и тако 
развијају способности заједничког живљења са другима, развијају односе сарадње и 
равноправности, смањују агресију, уче и вежбају позитивна друштвена понашања. 
Велики допринос игре је и што дете оснажује своје физичко здравље, осећа се 
задовољно, прихваћено, спремно је за изазове. 

Кроз игру деца веома често рефлектују оно што су доживела, своје 
страхове, жеље и интересовања. Пажљиво посматрајући њихово понашање и 
дијалог током игре, одрасли могу веома да утичу да се развој деце одвија у 
најбољем могућем правцу. Јер, као што је већ поменуто, игра није само забава, већ 
веома значајан процес имајући у виду све функције које има у развоју. Игра је право 
детета, деца имају право на игру. Наша обавеза и дужност јесте да им то право 
осугурамо, да обезбеђујемо безбедна окружења и разноврсне материјале, да 
оснажујемо промовисање игре и сваки тренутак искористимо да се играмо са 
њима! 

         

РЕЧ СТРУЧНОГ САРАДНИКА 
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Када су васпитачи предани послу а деца склона иницијативи, 

рађа се много идеја и лако је планирати. Осим онога што је 

предвиђено Годишњим планом установе, увек се дода и још по 

нешто што је у интересу деце,родитеља или нас самих. 

Месец мај увек обележи неки занимљив излет. Тако и ове 

године, по одлуци Савета родитеља планирамо да отпутујемо до 

Београда у позориште и ЗОО-врт. 

Од 8. до 15. маја спроводимо акцију 

Црвеног крста - Играчка за непознатог 

друга. Деца ће, добровољно, по жељи 

доносити непотребне играчке, одевне 

предмете или (по предлогу деце) слаткише 

за децу из социјално угрожених породица. 

Предш

колска 

установа „Каја“, 26. маја, кореографским наступом 

представиће се на Фестивалу дечијих игара у 

Пожаревцу. 

 

 

 

 

 

Велика завршна приредба свих предшколских група на тему „Четири годишња доба“ 

планирана је за крај маја или почетак јуна. 

Маскенбал који је 

због лоших 

временских услова 

требао да буде 1. 

априла за Дан 

шале, одложен је 

за мај када се 

време стабилизује. 

Имам идеју! 
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У оквиру васпитних група планиране су посете различитим установама или долазак 

стручњака из одређених области ради 

ефикасније реализације васпитно образовних 

садржаја. 

И ове године, у мају месецу, планирамо учешће 

на 13. Фестивалу „Креативна чаролија“ у Бањи 

Врујци, где ће се деца из вртића „Каја“ 

представити сценско-кореографским наступом. 

 

Тим за информисање такође 

има идеју! Овом приликом 

расписујемо Ликовни конкурс 

са циљем да промовишемо 

аутентичан и јединствен дечији 

ликовни израз без претеране 

сугестије васпитача. Зато је 

тема слободна. Пустите машти 

на вољу и не тежите 

савршенству већ оригиналности 

јер, лепота је у оку посматрача. 

Изабрани рад од стране 

комисије, коју чине чланови Тима за информисање, красиће насловну страну нашег 

следећег броја. И да, у плану је и следећи број месечног листа „Каја“  
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 У жељи да вам олашамо да решите неке 

недоумице које се тичу васпитања ваших најдражих, а има их свака 

породица, топло вам препоручујемо ову, пре свега занимљиву 

литературу. 

 „Од гласа до слова“ је одличан приручник за 

превођење гласовног говора у писани. Садржи 

игре и активности које се примењују у раду са 

децом у процесу од гласа до слова.  

 „Како васпитати сјајне дечаке“, предивно је 

„упутство“ за успешно васпитавање дечака од 

рођења па све до тинејџерских година. 

„Како васпитати сјајне девојчице“ је књига која ће 

вам помоћи да побољшате и улепшате живот са ћерком и да 

пронађете начин да праве вредности пренесете својој девојчици. 

 Што се тиче литерарних садржаја за децу, од свег срца вам препоручујемо Дечију 

библиотеку „Слободан Ж. Марковић“ у Љигу. Учлањење за сву децу предшколског узраста 

је бесплатно.  

_____________________________________________ _____________________ 

                                                                                                Месечни лист „Каја“ уз велику подршку 

и мотивацију директорке вртића Весне 

Трнинић, припремили и уредили 

чланови Тима за информисање: 

 

Милица Стојановић, стручни сарадник, 

Снежана Милошевић, васпитач, 

Драгана Марковић, васпитач, 

Кристина Зечевић, васпитач,                                                                                                                            

Дијана Јаковљевић, васпитач. 

 

ТОПЛО 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО 


