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У јаслицама „Драган Лаковић” месец март
посвећен је љубави и другарству.
Низом активности са различитим садржајима
оплеменили смо физичку и социјалну средину,
обогатили дечју игру, активно укључили родитеље као сараднике и партнере, и тимски
реализовали све планиране активности.
У сусрет осмомартовском празнику, али и у функцији подстицања емпатије, фине
моторике шаке, пажње и координације око-рука, са децом смо низали макароне
формирајући на тај начин огрлице које ће деца даровати својим мамама.
Родитељи су се одазвали на наш позив за сарадњу и помогли нам у реализацији
ове активности:

Поштовани родитељи,
Молимо вас да нам помогнете у реализацији планиране активности са децом.
Потребно је да нам донесете 30 - 40 ком шупље некуване тестенине,
равних линија и облика како би дете могло самостално да провлачи канап кроз тестенину
и ниже је у ланац.
Молимо вас да нам тестенину донесете до 03.03.2017. године.
Хвала на сарадњи!

У данима који су следили организована је радионица са татама (и декама) на којој
су направљене огрлице деца и њихове тате дорадиле осликавајући их темепрама и
употребом различитих ликовних средстава (сунђери, сликарске четкице, дечје прстиће...).

Поштованe ТАТЕ,
Позивамо вас на РАДИОНИЦУ на којој ћемо заједно са децом израђивати
НЕШТО ПОСЕБНО!
Радионица ће се одржати 07.03.2017. са почетком од 16.00 ч.
Циљ радионице је подстицање вeштинa баратања рaзличитим средствима за
осликавање, заједничко дружење деце, тата и васпитача,
ПОПОДНЕ ЗА МАМЕ!
Радујемо се дружењу са вама!

и наравно СЛОБОДНО

Осмомартовског јутра маме је дочекало велико изненађење! На паноу испред собе
чекале су их дарови, огрлице непроцењиве вредности!

У складу са месечном темом, узрастом деце и све израженијом партнерском игром
међу њима, тако и у настојању да даље подстичемо развој групне игре и емпатије, наше
васпитно образовне активности током марта усмеравамо и на развијање односа међу
вршњацима.
Наново смо позвали родитеље да нам се прикључе у реализацији ових активности.

М А Р Т
Драга децо и родитељи, март месец прогласили смо месецом
ЉУБАВИ И ДРУГАРСТВА!!!
Тема:

ИЗНЕНАЂЕЊЕ У ЧАРАПИ

Донесите за дете једну чарапу (и штипаљку). Обележите је именом и окачите је на
постављени штрик.

У чарапу повремено убаците за дете неко изненађење (сличицу,

цртеж, папирни цветић или срце...).
Помозите вашем детету да код куће изради, нацрта или исече мали поклончић за
свог друга или другарицу. Нека ваше дете одлучи коме жели оставити поклон у чарапи.
Малим изненадним поклонима учинићемо да деца са нестрпљењем долазе у јаслице
завирујући у своју чарапу.
Када дете пронађе свој мали поклон реците му да је поклон добио зато што је добар
друг или другарица, зато што га неко воли или зато што га ви волите!!!

