Република Србија
Предшколска установа „Сунце“
Дана, 29.03.2020.
Горњи Милановац
Председницима свих стручних Актива васпитача и медицинских сестара
Руководиоцима свих радних јединица
Предмет: Теме и здравствено васпитне активности код деце током ванредног стања
АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ОЧУВАЊЕМ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ кроз различите
здравствено васпитне активности препоручујемо да се предлажу родитељима кроз ВОР
најмање једном седмично. У својим извештајима Оперативном тиму пишете и шаљете
понеку фотографију о усвајању здравствених активности код деце током епидемије.
Такође, пожељно је прикупљање и анализа извештаја васпитача о степену
прихваћености и извршености следећих здравствено васпитних активности од стране
стручних сарадника. Сарадници за превентивно здравствену заштиту ће сваког уторка
припремати здравствене садржаје за сајт и фејсбук страницу.
Здравствено васпитне теме су :
*Хигијена руку и тела „Чистоћа је пола здравља“
*Дан када је здрављу рођендан (7.04.2020.) ОРГАНИЗОВАТИ ЛИКОВНИ КОНКУРС
ЗА ДЕЦУ ВРТИЋА, а радови се достављају на мејл вртића
*Хигијена простора у кући током пандемије
*Надмудримо вирусе са здравом храном (сарадња са нутриционистом)
*Кувајмо заједно и право на избор хране
*Април је месец различитости (инклузија и њен значај, презентација за децу)
*Како да сачувамо наше срце (Презентација за децу „Срце је за цео живот“)
*Значај конзумирања чајева код деце (Лековито биље и едукација деце)
*Људско тело (учимо делове тела кроз вежбе У здравом телу је здрав дух) сарадња са
стручним сарадником за физичко
* Срећан зубић едукација и значај хигијене уста код деце у раном узрасту

МЛАЂА ЈАСЛЕНА ГРУПА
Млађа јаслена група
здравствено васпитне теме
дугорочни план

хигијена руку и тела

хигијена руку и тела
хигијена зуба

У здравом телу здрав дух

Здрава храна

Мали кувари

сваког уторка на сајту или
Facebook страници „ПУ Сунце“

Предложени садржаји
Активности за децу и родитеље
-Разговор са децом о хигијени руку
(перемо руке), топла и хладна вода
-средства која се користе за прање руку
(сапун, пешкир, убрус…)
-песмице „Сапунићу, мехурићу“
-влажним марамицама бришемо руке
лутки, причамо како су марамице важне за
личну хигијену кад нам нису доступни
вода и сапун
-Волим да будем чист , мама ме купа уз
песмицу „Трљам, трљам све се пуши“
-Купамо лутку и именујемо делове тела,
перемо јој косу, облачимо, чешљамо,
перемо зубе…
-користимо ношу (одвикавање од пелена)
Ходање по површинама различитих
материјала без чарапа (под, тепих, мамини
виклери, сунђери…),
-Ми смо зеке и скачемо као зека и једемо
рендану шаргарепу
-Песмица „У шумици зека…“
учимо делове тела кроз вежбе
-„Чаробна корпа“ извлачимо различито
воће и поврће, именујемо их и заједно
перемо
-правимо кашице, воћне салате,
витамински напитак…
-препознајемо разне укусе
- Песмица „Јабучице црвена“
-направити печат за игру од кромпира
Спремамо здраве напитке са децом
-месимо тесто или правимо домаћи
пластелин
-именујемо прибор за јело,
-хранимо лутке и бришемо их након
храњења
-разгледамо сликовнице где има воћа и
поврћа, мамине куваре
„Саветовалиште за родитеље“ и предлози
за рад са децом из угла садарника за ПЗЗ

СТАРИЈА ЈАСЛЕНА ГРУПА
Старија јаслена група
Здравствено васпитне теме – дугорочни
план
Хигијена руку и тела

Предложени садржаји
Активности за децу и родитеље

Хигијена руку и тела, хигијена играчака и
нашег простора

-Зашто је важно руке прати
-Перемо играчке (сапуница, сунђер)
-Хигијена простора и своје собе (бришемо
прашину, сакупљамо играчке, чистимо)
-од отиска до уметности (отисак шаке)
„Чисто дете“ одржавање личне хигијене
Купамо лутку
купамо се самостално
Вежбе за разгибавање тела
Мали фризери
Песма- Миш је добио грип

Хигијена руку и тела

Здрава храна

У здравом телу здрав дух

сваког уторка на сајту или
Facebook страници „ПУ Сунце“

-Разговор са децом о хигијени руку и
учимо да перемо руке
-именујемо средства која се користе за
прање руку (сапун, пешкир, убрус…)
-песмице „Сапунићу, мехурићу“

Бојимо нацртано воће и поврће
Правимо „Витаминску салату“
Правимо лимунаду
именујемо прибор за јело, постављамо сто
„Нећемо кексиће – чувамо здравље“
Песмица „Јабучице црвена“
Превенција равних стопала код деце тако
што ходамо боси по неравној подлози
Ходање по површинама различитих
материјала без чарапа (под, тепих, мамини
виклери, сунђери…),
-Ми смо зеке и скачемо као зека и једемо
рендану шаргарепу
-Песмица „У шумици зека…“
учимо делове тела кроз вежбе
„Саветовалиште за родитеље“ и предлози
за рад са децом из угла садарника за ПЗЗ

МЛАЂА ВАСПИТНА ГРУПА активности за децу и родитеље, предложени садржаји за
васпитаче, сваког уторка на сајту или Facebook страници „ПУ Сунце“, Саветовалиште
за родитеље и предлози за рад са децом из угла садарника за ПЗЗ И КОНКУРС „Дан
када је здрављу рођендан“
Млађа васпитна група
Здравствено васпитне теме – дугорочни
план
Хигијена

Хигијена

Хигијена простора

У здравом телу здрав дух

Сачувајмо наше срце
Упознајемо људско тело

Предложени садржаји
Активности за децу и родитеље
-Разговор са децом о хигијени руку и
зашто је важно да перемо руке
-именујемо средства која се користе за
прање руку (сапун, пешкир, убрус…)
„Прљаве руке“ Ј.Ј.Змај
Демонстрација правилног прања руку
Цртање микроорганизама на рукама, како
можемо да их уништимо
Можемо направити микроорганизме од
пластелина
Читање приче „Неуредна девојчица“ и
разговор о тој причи из угла детета
Цртамо на тему „Дан када је здрављу
рођендан“ и играмо се заједно да
учествујемо на конкурсу,
Песма – Миш је добио грип
- Разговор са децом како да чувамо своје
здравље (спортом, исхраном, хигијеном…)
-Заједно са децом учимо о одрђавању
хигијене простора
-Игра улога „Лутка је болсна“
Прање играчака
-Песма „Спортисти“
-Пратимо објаве стручних сарадника
за физичко
Радимо вежбе
Превенција равних стопала код деце
тако што ходамо боси по неравној
подлози
Ходање по површинама различитих
материјала без чарапа (под, тепих,
мамини виклери, сунђери…),
„Срце је за цео живот“ презентација за
децу
Учимо делове тела, унутрашње
органе…виталне органе

СРЕДЊА ВАСПИТНА ГРУПА – активности за децу и родитеље, предложени садржаји
за васпитаче, сваког уторка на сајту или Facebook страници „ПУ Сунце“,
Саветовалиште за родитеље и предлози за рад са децом из угла садарника за ПЗЗ И
КОНКУРС „Дан када је здрављу рођендан“

СТАРИЈЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ активности за децу и родитеље, предложени садржаји
за васпитаче, сваког уторка на сајту или Facebook страници „ПУ Сунце“,
Саветовалиште за родитеље и предлози за рад са децом из угла садарника за ПЗЗ И
КОНКУРС „Дан када је здрављу рођендан“

ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ – активности за децу и родитеље, предложени садржаји за
васпитаче, сваког уторка на сајту или Facebook страници „ПУ Сунце“, Саветовалиште
за родитеље и предлози за рад са децом из угла садарника за ПЗЗ И КОНКУРС „Дан
када је здрављу рођендан“

