
АПРИЛСКИ ДАНИ 

у јаслицама  „Драган Лаковић“ 

 
У духу манифестације „Априлски дани новобеоградских предшколаца“,  у 

недељи под називом „Стварам“,  у јаслицама „Драган Лаковић“ низом различитих и 

садржајних активности стварали смо средину у којој су деца развијала своје креативне и 

интелектуалне потенцијале,  у окружењу у којем су и родитељи били добродошли да нам 

се придруже.  

 У јаслицама „Драган Лаковић“  негује  се учешће родитеља у васпитно образовном 

процесу и родитељи својим ангажовањем доприносе квалитету васпитно образовног рада.   

Четврта по реду тематска радионица ове године са децом и родитељима била је 

посвећена Ускрсу. Уз пријатну атмосверу, активним учествовањем деце, користећи 

рециклажне материјале,  родитељи су израђивали сензорне књиге на тему животиња које 

се рађају из јајета.   

 

 

Уз нова сазнања, ко се рађа из јајета, деца ће у наредном периоду уз своје књиге,  у 

слободним и организованим активностима, усвајати и много нових појмова користећи 

своје тактилно чуло.  



 
Радионица са децом и родитељима, старија јаслена група 1 

 

На радионицама, деца су са својим родитељима украшавала и ускршња јаја лепећи 

на њих   разне ситне материјале  на тај  начин развијајући фину моторику шаке.   

 

 
Радионица са децом и родитељима, старија јаслена група 2 

 



 
Радионица са децом и родитељима, старија јаслена група 3 

 

Уметност је креативан израз који развија машту. Кроз сликање, прављење колажа 

или и цртање, манипулацијом различитим уметничким материјалима,  деца развијајући 

машту  овладавају и финим моторичким способностима и координацијом око–рука. Наши 

мали креативнци, употребом различитих ликовних средстава, техника и материјала  

показали су своју маштовитост  кроз ликовне активности и радове са ускршњима 

мотивима.  

 

 



 

    

 
 

У украшавању јаја придружила су нам се и деца из млађих група користећи 

необичну технику осликавања јаја уз помоћ пластичних кеса.  

 

  
Средња јаслена група 



У раду са децом настојали смо и да им на реалистичан начин приближимо свет који 

их окружује и да на тај начин  код деце развијамо позитивне ставове и односе према 

природи, животињском и биљном свету.  

 

  

 



Почетком априла месеца,  у сарадњи са Домом здравља „Нови Београд“, реализован 

је и превентивни стоматолошки преглед.  

На узрасту од 2-3 године интензивно се развија игра у пару. Уз материјал који смо 

посебно припремили (маске и капе) деца су се играла зубара и „бројали су зубиће“. Једно 

дете је зубар, друго пацијент. Подстичући игру у пару, овом активношћу настојали смо и 

да припремимо децу за долазак стоматолога и  да на тај начин помогнемо деци да 

превазиђу евентуални страх. 

 

 
 

 
  



Пролеће и Ускрс наши су и декоративни мотиви у холу јаслица.  
 

 
 


