Нови Београд, септембар 2016. године
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Идеја о формирању Припремне предшколске групе у оквиру Основне школе
“Младост” садржана је у првом Развојном плану основне школе. Прилажемо део
Развојног плана, који се односио на ту област промене и програм рада у оквиру припреме
деце за школу. Деца имају прилику да се лакше социјално и емоционално припреме за
школу, на школски ред и дисциплину.
Жеља нам је да у оквиру своје социјалне, васпитне и образовне функције,
омогућимо деци из непосредног окружења, а на захтев многобројних родитеља боравак у
предшколским групама.
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СТАЊЕ
Поповић
Основна школа МЛАДОСТ у Новом Београду, Улица Гандијева број 99, има 1090 ученика
уписаних у 39 одељења, школске 2013/14. године. У школи је 96 запослених, од чега 74 наставника и
стручних сарадника. Снага школе лежи у креативном, заинтересованом, способном и радном кадру,
спремном за сарадњу и промене у раду, а у циљу постизања бољих резултата у образовању и
васпитавању ученика.
Школски простор је на завидном нивоу у погледу функционалности, естетике и хигијене.
Школска зграда има површину од 4500 м2, а школско двориште са спортским теренима и летњим
амфитеатром 1950 м2. Разредна настава се реализује у 13 учионица, од којих је 6 за продужени боравак,
а предметна настава у 14 учионица за кабинетску наставу. Школа поседује две фискултурне сале,
библиотеку са читаоницом, радионице за дрво и метал, као и новоформирани кабинет за информатику.
Такође постоји и школска кухиња са трпезаријом и школска зубна амбуланта, као и 9 кабинета за
припрему наставника, просторије за психолога и педагога, зборница за наставнике, канцеларије за
директора, секретара, финансијско-рачуноводствену службу, помоћно особље.
Окружење школе је уређено стамбено насеље, у непосредној близини реке, језера и
бежанијског брда. У близини школе је предвиђена изградња спортско-рекреационог центра (новим
урбанистичким планом).

наставна средства : фотокопир апарат, 7 видео
рекордера, 20 тв пријемника , 17 ДВД апарата, 3 кућна биоскопа, 10 графоскопа, касетофони ,
30 компјутера за две информатичке учионице, 4 ласерска штампача ,3 скенера , 5 видео бима.
Техничка опремљеност школе

Школом се управља на високо професионалном нивоу са јасним заједничким циљем који се
реализује кроз тимски рад, у коме већина учествује у доношењу одлука. Школа доследно прати
напредак и достигнућа ученика, појединачно и као целине.
Школа представља учење подједнако важним за одрасле, као и за ученике. Организују се
заједничка предавања за родитеље, ученике и школско особље. Школа организује семинаре стручног
усавршавања наставног особља и реализује неколико пројеката.

Школа интензивно сарађује са родитељима ученика, али и шире са друштвеном заједницом тако
да има веома добру сарадњу са предшколским установама, месном заједницом и локалном
самоуправом.
.
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МИСИЈА

Школа као васпитно-образовна институција има улогу и задатак да:



се организује на такав начин да се ученици пријатно осећају, да не беже од
одговорности и обавеза, јер ће имати у довољној мери могућности да остваре своја права
и задовоље своја интересовања;



организује припремни предшколски програм;



омогући организоване физичке активности, такмичења, играње, културне активности,
стваралаштво, напредовање, пружање критика и похвала, као и пријатељство;



оспособи децу да разликују у сазнавању и припреми их за даље учење (учење учења).
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При планирању рада са предшколским групама, придржавалаи смо се Правилника
о општим основама предшколског програма издатог од стране Министарства просвете
Републике Србије 2006. године.
Модел А припремног предшколског програма ће се реализовати у нашој школи.
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ЦИЉ припремног програма:
Припремање деце за школу , развијање зрелости и готовости за живот и рад какав их
очекује у основној школи. Развој дечијих способности, особина личности, проширивање
дечијих искустава, изграђивање дечијих сазнања о себи другим људима и свету око себе.
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ЗАДАЦИ васпитно - образаовног припремног
предшколског програма:







подстицање осамостаљивања;
подршка физичком развоју;
јачање социјално емотивне компетенције
подршка сазнајном развоју;
неговање радозналости;
поштовање индивидуалности и подстицање креативности.
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ОБЛАСТИ РАДА – ПРОГРАМСКЕ ЦЕЛИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.

СОЦИО – ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ
САЗНАЈНИ РАЗВОЈ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - СЕНЗО - МОТОРНИ РАЗВОЈ
ИЗРАЖАЈНИ И ЕСТЕТСКИ РАЗВОЈ
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

РАЗВОЈНИ САДРЖАЈИ

1. СОЦИО – ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ







самосазнавање;
опажање и разумевање других;
схватање односа међу људима;
прихватање себе као члана групе;
разумевање социјалних појава;
уочавање и решавање проблема у социјалном контексту.



Слободно изражавање, посматрање и упоређивање од стране деце у односима с другом
децом
Уживљавање у туђа осећања, демонстрирање саосећања
Препознавање туђих унутрашњих доживљаја на основу показаног понашања и уочавање
различитости у емоционалном доживљавању
Решавање проблема из позиције – како помоћи другоме у невољи
Проналажење конструктивног излаза из сукоба и решења за проблем ситуације
Слободно исказивање схватања и ставова о друштвеним нормама и појавама
Сарадња са другима у тежњи да се заједно постигне циљ и да се доносе заједничке одлуке
Вежбање у превазилажењу осећања беса и да се изражава без страха искрено и
оригинално.
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АКТИВНОСТИ











Вођење разговора са децом, а као повод користити измишљене приче или приче из
сопственог искуства, приче са једнозначним или двосмисленим ситуацијама, слике са
одређеним ситуацијама.
Игре замишљених ситуација.
Задавање проблемских ситуација и проналажење решења; приче са проблем ситуацијама.
Сценске игре.
Игре изражавања покретом, гласом, речју, знаком, симболом...
Игре сарадње и кооперације.
Игре упознавања.
Игре за кохезију групе.
Такмичарске игре – толеранције.
Традиционалне игре.

 Подстицање сарадње и толеранције опажањем и разумевањем емоционалних
стања других
 Стварање ведре атмосфере
 Развој индивидуалности, слободе и аутономије дететове личности
 Ослобађање од негативних емоција
 Развој самопоуздања у атмосфери прихваћености - самосазнање
 Уочавање и решавање социјалних проблема и конфликата

2. САЗНАЈНИ РАЗВОЈ
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Разликовање живог од неживог света;
Човек као припадник друштва;
Биљни свет;
Животињски свет;
Природне појаве;
Заштита и очување природне средине;
Саобраћај.

Стварање навике за самостално очување здравља и личне хигијене.
Стицање сазнања о одржавању хигијене средине.
Учествовање деце у бројним еколошким активностима.
Стицање сазнања о правилној исхрани.
Стицање самосталности при облачењу, пресвлачењу, храњењу, хигијенске навике, радње за
одржавање хигијене.
Усвајање знања о значају очувања биљног и животињског света.
Упознавање са природним ресорсима у нашој оклини.
АКТИВНОСТИ








Самостално пресвлачење, храњење и одржавање личне хигијене, коришћење
средстава.
Уређивање и одржавање чистоће кутака у соби за боравак деце.
Обилазак паркова, Ботаничке баште, Аде циганлије ...
Сакупљање и коришћење природних материјала за дечије стваралаштво.
Сађење у чување цвећа и садница дрвећа.
Кроз драмске радионице обрадити еколошке теме.

* Говор и комунокација:
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хигијенских

- Култура практичног комуницирања, усменог изражавања и
слушања;
- Увођење детета у свет писане речи – појм речи и делова речи
- Упознавање и тумачење разноврсних текстова;
- Увођење елемената графичке припреме;
- Неговање говорних стваралчких способности.











Постицање комуникативних способности.
Богаћење фонда речи.
Подстицање дечијег спонтаног, стваралачког говорног изражавања.
Правилан изговор гласова и речи.
Подстицање љубави према књигама.
Развој психомоторике – вољног усмеравања покрета , координације, ритма, снаге, тачности и
размаха покрета шаке и прстију.
Развој самосталности, стрпљивости, тачности као квалитета личности потребних за писање.
Увођење деце у гласовну анализу речи.
Развој појмова и способност просторног оријентисања.
Схватање функције писања као преноса порука.

* Почетно математичко образовање:
- Опажање и схватање простора и просторних односа;
- Логичке операције на конкретним предметима и појавама;
- Развијање геометријских облика у равни и простору;
- Мере и мерења;
- Временски односи.










Уочавање сличности и разлике међу предметима.
Класификовање предмета према просторним односима, релацијама и положајима.
Сређивање дечијег искуства о временским односима; доба дана, дани у недељи, годишња доба,
мерење времена.
Уочавати елементе скупа и издвајање елемената који не припадају скупу.
Уочавати квантитативне односе: опажање и именовање појединачних предмета, стварање група
предмета.
Класификације по облику, боји, величини, броју.
Уређивање и придруживање одговарајућих величина.
Бројање и упоређивање бројева у оквиру броја десет, увођење у операцију сабирања и
утврђивање највећег броја.
Манипулација, подстицање радозналости, истраживање, сређивање искуства и откривање
различитих решења исти проблем.
АКТИВНОСТИ



Игре класификације и серијације.
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Игре бројевима и бројним низом.
Операције скуповима.
Игре геометријским облицима и сликама.
Посматрање, опажање и м анипулисање предметима – растављање, састављање, конструисање,
груписање и придруживање ....
Уочавање идентичности визуелно присутних предмета и када предмети нису истовремено у
видном пољу.
Уочавање сличности међу различитим предметима (фигуралне колекције).
Сликовна коресподенција.
Бројање унапред и уназад.
Бројање скупова.
Процењивање растојања између детета и предмета.
Процењивање величине предмета.
Уочавање тежине предмета.
Стицање појмова о односима у простору: горе – доле; напред – назад, лево – десно, близу –
далеко.
Схватање временских односа - оријентација у времену.
Стицати искуства о мерама и мерењу.
Истраживачке игре и активности за упознавање елементарних физичких својстава магнетизма,
кретања, брзине, силе, притиска, равнотеже,светлости и других природних или вештачких
појава.
Слушање, посматрање, сакупљање ...
Експерименти о неживој природи.
Развој пажње, концентрације и визуелне перцепције.
Уочавање просторних димензија предмета, односа и релација.
Развијање способности опажања, диференцирања и упоређивања геометријских облика.
Подстицати децу на бројање.
Вршење операција класификације и серијације.
Подстицање развоја појмова реверзибилности и конзервације.
Овладавање операцијама придруживања и сабирања.
Подстицање процеса анализе, синтезе и апстракције.
Развој опажајно-представног мишљења.
Проширивање знања о скуповима.
Проширивање знања о броју и месту броја у бројном низу.
Подстицање креативности и интеракције у уочавању квантитативних односа.
Стицање искуства о мерама и мерење
Богаћење искустава о годишњим добима, временким приликама, смени дана и ноћи.
Стицање знања о животу биљака и животиња.
Уочавање узрочно-последичних веза у природи.
Решавање проблем ситуација из области кретања, инерције, магнетизма и електрицитета
Развој тактилне перцепције.

3. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - СЕНЗО - МОТОРНИ РАЗВОЈ
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Упознавање сопственог тела, његовог изгледа и шеме;
Одрржавање нормалног стања апарата за кретање;
Свестрани развој моторике;
Развој психофизиких способности : брзине, окретности, гипкости, снаге,
издржљивости, прецизности ...
 Одржавање хигијене.











Јачање соматског и психичког здравља детета.
Развој телесних способности и слике о телесној шеми.
Развој хигијенских навика, самостално одржавање хигијене.
Стицање сазнања како да чувају здравље од штетних утицаја.
Изградња позитивног односа према хигијени и очувању животне средине.
Овладавање покретима у циљу даљег развоја моторике и чула
Овладавање кретањем – спретност и окретност
Подстицање радости при кретању
Развој стваралаштва кроз изражавање кретањем
Формирање правилног и лепог држања тела








Перцептивно моторни задаци – координација крупних мишићних група; ситних и финих
мишићних група.
Овладавање основним манипулативним обрасцима.
Овладавање основним покретима и изражавање покретом.
Заузимање разних положаја тела.
Савладавање о сновних локомоторних образаца.
Савладавање елемената спортских игара.
Изражавање покретом
АКТИВНОСТИ









Разне врсте покретних игара: перцептивно моторне, психо моторне ...
Игре различитог типа: традиционалне, елементарне, штафетне, коопреативне, мини спортске.
Елементи атлетике (ходање, трчање, скакање, пењање, пузање, провлачење,... ) и акробатике.
Бацања и хватања.
Превентивне активности.
Биоенергетске игре – релаксације.
Моторне активности са захтевима на интелектуалном плану, (оријентација у простору,
решавање задатака) и социо емоционалном плану (део тима , кооперативне активности).
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Стварање навике за самостално очување здравља и личне хигијене.
Стицање сазнања о одржавању хигијене средине.
Учествовање деце у бројним еколошким активностима.
Стицање сазнања о правилној исхрани.
Стицање самосталности при облачењу, пресвлачењу, храњењу, хигијенске навике, радње за
одржавање хигијене.
Усвајање знања о значају очувања биљног и животињског света.
Упознавање са природним ресорсима у нашој оклини.

АКТИВНОСТИ







Самостално пресвлачење, храњење и одржавање личне хигијене, коришћење
средстава.
Уређивање и одржавање чистоће кутака у соби за боравак деце.
Обилазак паркова, Ботаничке баште, Аде циганлије ...
Сакупљање и коришћење природних материјала за дечије стваралаштво.
Сађење у чување цвећа и садница дрвећа.
Кроз драмске радионице обрадити еколошке теме.
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хигијенских

4. ИЗРАЖАЈНИ ЕСТЕТСКИ РАЗВОЈ
 ЛИКОВНИ ИЗРАЗ
- цртање, сликање, вајање,елементи графике .







Експериментисање и изражавање различитим ликовним средствима и техникама.
Релаксација и ослобађање од негативних емоција.
Изражавање емоција које буди музика ликовним путем.
Подстицање имагинације.
Развијање естетске осетљивости код деце.
Подстицање и неговање истраживачких склоности.

 МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ






-

слушање, певање, свирање, плес.






Слушање музике
Певање
Свирање
Плесне активности

Истраживање сопственог тела као извор звука.
Препознаје порекло звука и реализује га по висини, боји и трајању.
Истраживање звука које производе различити предмети и материјали.
Стиче искуства слушањем других извођача.
АКТИВНОСТИ








Бројалице и певање.
Слушање музике.
Музичке истраживачке игре.
Музичке измишљарије.
Репродуковање и стварање музике
Прављење музичких инструмената.
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 ДРАМСКИ ИЗРАЗ
- једноставне форме игара и вежби са драмским елементима, играње позоришта,
- развијене дрмских активности

5. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ










Узајамно информисање и уважавање
Развијање толеранције и личне иницијативе
Међусобно договарање и доношење одлука

Информисање родитеља о развоју детета , о животу и раду у васпитној групи.
Упознавање родитеља са савременим сазнањима о развоју , васпитању и образовању деце.
Учествовање родитеља у раду групе , као и у процесу планирања и одлучивања.
Учешће родитеља у праћењу васпитно образовног рада у групи.
Учешће родитеља у естетском обликовању простора.
Сарадња са предметним наставницима.
АКТИВНОСТИ









Родитељски састанци
Индивидуални разговори
Специфичне активности : традиционалне игре, игре упознавања, мини спортске игре...
Креативне радионице.
Израда материјала , инструмената, групних радова и реквизита.
Посете парковима, Зоо-врту, одлазак у позоришта, посете радном месту родитеља...
Презентације.
Јавни часови.
 Сарадња са предметним наставницима.

Директорка школе
Весана Јоцић
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