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1. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРИПРЕМНОГ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 

 

 

НЕПОСРЕДНИ ЦИЉ: допринети зрелости односно спремности деце 

за живот и рад у основној школи.  

Овај циљ обухвата развој уравнотежених : физичких, интелектуалних, 

емоционалних и социјалних аспеката у складу са развојним потребама, 

могућностима и интересовањима. 

 

ЗАДАЦИ: 

 - подстицање осамостаљивања;  

 - подршка физичком развоју;  

 - јачање социјалне компетенције; 

 - подршка сазанјном развоју; 

 - неговање радозналости; 

 - поштовање индивидуалности и подстицање креативности. 

 

 

 

2. ПОЛАЗИШТА ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПРИПРЕМНОГ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 

- Закон о основама система образовања и васпитања 

- Основе програма предшколског васпитања и образовања  

- Правилник о општим оснаовама предшколског програма 

- Школски развојни план; 

- Годишњи програм рада школе; 
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3. ОБЛАСТИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

САДРЖАЈИМА И АКТИВНОСТИМА 

 

 
 

 

Програм припреме деце за школу састоји се од следећих области у које 

су сврстани васпитно – образовни садржаји и активности: 

 

 - Развој говора (неговање говорне културе, богаћење дечијег 

речника и неговање граматички правилног говора, вербално 

изражавање и комуникација, монолошки говор и причање, упозанвање 

са дечијом књижевношћу и говорне игре); 

  

          - Припрема за почетно читање и писање; 

  

          - Развој математичких појмова ( положај у простору, кретање 

кроз простор, поређење и процењивање, области, линије и тачке, 

облици, образовање скупова, бројност скупова и временско сазнање); 

  

          -  Упознавање природне и друштвене средине (живи свет, 

животиње, биљке, човек, материјални свет, заштита животне средине, 

човек као друштвено биће, рад људи, саобраћајно васпитање); 

  

         - Физичко васпитање (физички развој, развој опажања, јачање 

здравља и одржавање хигијене); 

  

         - Ликовно васпитање (цртање, сликање, обликовање и естетско 

доживљавање и процењивање); 

  

        - Музичко васпитање (слушање музике, свирање, певање и 

плесне активности). 
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4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ИЗВОЂЕЊА 

ПРИПРЕМНОГ ПРЕШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 
  

Припремни предшколски програм остварује се, у време трајања 

наставне године, на основу календара васпитно – образовног рада који 

је прописало Министарство просвете и спорта. Предшколска деца 

похађају програм најмање шест месеци, четири сата дневно. 

 

 Остваривање припремног програма доприноси програмском и 

организационом повезивању предшколског и школског образовања чме 

се омогућава континуитет у васпитању и образовању деце. Основне 

одлике извођења програма обухватају: 

  

 - Општу припрему деце за школу која подразумева здраво, 

добро развијено и физички издржљиво дете, заинтересовано да учи, са 

играђеним мотивима и вољно – карактерним особинама потребним за 

укључивањем у школску заједницу, превазилажење тешкоћа које 

доноси промена средине, спремно да прихвати задатке школског типа, 

способно да планира сопствено деловање, спремно да ради усклађено 

са осталом децом и да прихвати уптуства одрасле особе; 

  

- Специјалну припрему деце за школу која обухватају садржаје 

и активности и активности чији је смисао лакше остваривање наставног 

плана и програма у првом разреду и прилагођавање новинама која деца 

очекују у измењеним условима живота и рада ( нпр. разликовање боја, 

облика и количине предмета, посебне ситне вежбе ситних мишића 

шаке и координација ока и руке, руковање оловком као припрема за 

писање, игролике активности на тему „школа“.  
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5. НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

УТВРЂЕНИХ ОБЛАСТИ ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
 

Предвиђене области васпитно – образовног рада оствариће се кроз 

следеће поступке: 

- Планирање и програмирање васпитно образовног рада:  

  Избор садржаја и структуре дневних активности; 

  Посматрање и праћење деце; 

  Планирање средине за учење и развој; 

 Планирање и сарадњу са породицом и друштвеном 

средином; 

- Вредновање и самовредновање васпитно – образовног рада; 

- Документовање дечијег учења и развоја; 

 

6. ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОМ РАДУ 

 
У остваривању припремног предшколског програма примењиваће 

се следеће врсте активности: 

 - Телесне 

 - Перцептивне 

 - Здравствено – хигијенске 

 - Откривачке 

 - Логичке 

 - Говорне 

 - Драмске 

 - Ликовне 

 - Музичке 

 - Плесне 

 - Друштвене 

 - Афективне 

 - Еколошке 

 - Практичне 

Све ове врсте активности примењиваће се примерено узрасту деце 

и уважавању њихове потребе за игром. 
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7. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 

 
За постизање оптималних ефеката припремног предшколског програма 

неопходна је сарадња са породицом. Она ће се одвијати кроз:  

  - Обострано информисање (разговори, „отворена врата“, 

панои за обавештавање родитеља, писма и поруке, кућне посете, 

телефонске позиве...). 

  - Заједничко стицање и проширивање знања у 

васпитању деце (семинари, радионице, родитељски састанци, 

предавања, саветовања за родитеље...). 

  - Заједничке активности (учешће родитеља у раду 

предшколске припремне групе и игри деце, волонтирање, учешће у 

приредбама, прославама, излетима, прављење играчака, дружења деце 

и родитења...). 

 
 

8. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
 

  - Сарадња са локалном заједницом  

 

- Посете другим школама и вртићима 

- Посете установама културе (музеј, позориште, галерије, плесни 

студио...) 

- Посета здравственим установама, спортско – рекреативним центрима, 

оближњим занатским радњама...  

- Посете од стране друге деце и одраслих предшколском окружењу 

 

  - Сарадња са школом 

 

- Учествовање у заједничким културним и спортским манифестацијама 

- Заједнички рад на уређењу школског окружења 

- Посете и учешће у активностима школске деце 

- Разговори родитеља, васпитача и будућих учитеља 

- Заједнички излетии са старијом децом 

- Настава у природи са ученицима у разредној настави 

- Посета часова ученика првог разреда 
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Припремни предшколски програм 

Месечни распоред садржаја и активности 

Септембар 

Увођење деце у учионицу 

Упознавање деце и родитеља са учитељем 

Упознавање деце са радном собом,двориштем и помоћним 

особљем,осталим радницима школе 

Одређивање места деци и прозивање 

Прозивање деце и одазивање са – Ја и Овде сам 

Укључивање деце у игру са старијом децом 

Поздрави –Добро јутро , Довиђења,Ђак,Учитељ,Ја сам,Ти си... 

Препознавање радње-стајати,седети.Заменице-он,она.Ко...Шта... 

Упитни облик – Како –кроз игру 

Утврђивање градива кроз игру 

Бојење слика у дечјем часопису 

Ђачке ствари –описивање,набрајање,цртање ... 

Увођење реченичних облика-ово је...оно је...то је... 

Заповедни начин-стој,седи,...Он седи ... 

Препознавање радње-трчати,скакати,ићи,...Предлози : брзо,полако ... 

Игре лоптом у школском дворишту  

Утврђивање пређених садржаја 

Увођење предлога-на,испод,изнад... 

Трчање и скакање – у школском дворишту 

Учионица и ствари у учионици –посматрање,описивање,цртање. 

Формирање реченица- Употреба наведених ствари 

Усвајање речи којима се врши неко поређење,формирање реченица. 

Разговор о Стевану Мокрањцу,име наше школе,приредба 
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Слушање музике са плоча - Појам Дан школе,Мокрањчеви 

дани,приредба... 

Замислите да сте на вашару, разговор међу децом - народни обичај, 

ношња,привредни значај... 

Били смо на вашару,конверзација, утисци, цртање 

Игре у учионици-коцкицама,играчкама... 

Примена прилога – тамо и овде 

Дефинисање особина ствари –Велики,мали,дебели,танки ... 

Говорне комбинације-Ко,Шта,Где... 

Ходање са променом темпа-Журим у школу , враћам се кући... 

Школски ходник и ствари у њему-посматрање,описивање... 

Обрада песмице : Ја у школу идем 

Трчање имровизујући вожњу мотора,аутомобила,воза... 

Школско двориште и објекти у њему- обилазак,описивање 

Појмови :човек,жена,дете,дечак,девојчица 

Уочавање сличности и разлике на предметима по боји и величини 

Глава,делови главе и њихова функција.Говорне комбинације у вези 

делова главе. 

Обрада песмице :Изволите слушати 

Игре у кругу –Ми смо деца весела,Иде маца око тебе... 

Рука и њени делови-раме,мишица,лакат ,шака... 

Једнако,неједнако,мање ,више-формирање појмова и уочавање 

скупова 

Игре у песку – у школском дворишту 

Нога и њени делови-кук,бутина,колено,пета стопало 

Увођење присвојних заменица: мој,твој,његов,њихов 

Обрада рецитације –Дај ми мама марамицу 

Трчање са прескакањем препона,препрека 

Ствари личне употребе,лична хигијена,именовање,намена 

Конверзација у вези са стварима личне употребе 
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Цртање ствари личне употребе-метод симулације.Практично прање 

зуба. 

Игре у дворишту- са лоптом 

Обрада песме : Чисто дете 

Делови тела и њихова функција –обнављање 

Излет на ливаду- игре у природи 

Стиже јесен рана-посматрање промена на биљкама и животињама 

Обрада песме: Јесен 

Одећа- именовање и намена 

Утврђивање песме : Јесен 

Цртање одеће- облачим своју лутку 

Ходање са ношењем терета у рукама и на глави 

Рецитовање научених песмица 

Материјали од којих се израђује одећа ,где се израђује-израда 

играчака од различитог материјала 

Ходање у чучњу кораком и оштрим замахом руку- игре 

Обрада песме : Руке 

Обнављамо научене садржаје-одећа,делови тела,песмице... 

Обућа- именовање,намена,материјал,одржавање... 

Цртање обуће 

ОКТОБАР 

Дечја недеља-цртање у школском дворишту 

Скуп од 4 и 5 елемената.Бројање до пет и назад. 

Одећа и обућа- утврђивање 

Обрада песме : Бубањ зове 

Ходање по уској дасци-увежбавање 

Узајамни однос ствари у учионици-насупрот 

Играмо се играчкама – по избору деце 

Птице се селе на југ- посматрамо,разговарамо,цртамо... 
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Уочавање делова тела код птица,начин исхране,брига за 

младе,јато,птице селице,гнездо...конверзација 

Игре у дворишту- подражавање роде и жабе 

Ваздух и кретање ваздуха –ваздух заузима простор,балон,игре са 

балонима 

Израда ветрењаче-колаж 

Игра : Хваталице 

Обрада песме : Дедин шешир 

Рецитовање песме 

Симболично представљање скупа од пет елемената 

Трчање и пењање у природном амбијенту 

Листопадно дрвеће- багрем,кестен,липа...Разликовање по листу и 

стаблу .Зашто лишће пада. 

Дрво у јесен – моделовање пластелином – или колаж на папиру 

Игра : Деца и осе 

Јесење цвеће – хризентема 

Појмови – брати,везивати,китице,полевати,... 

Утврђивање обрађених песмица 

Бојење дечје штампе,прелиставање и коментарисање 

Читање приче из Дечје штампе 

Препричавање приче из Дечје штампе 

Формирање скупа од 6 елемената 

Певање научених песмица- Бубањ зове,Јесен,... 

Животиње- домаће,дивље- именовање,препознавање 

Исхрана домаћих и дивљих животиња 

Дивље и домаће животиње – вајање,по избору деце 

Игра :Вук и јагње 

Сакупљање јесењег лишћа-именовање,препознавање 

Ужа породица,отац,мајка,брат,сестра 

Обрада песме – Неправда 
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Цртање – моја породица 

Склапање реченице- Ја сам мамин син, Ти си мамина ћерка 

Радови укућана- конверзација 

Илустрација рада укућана- мама кува,тата сече дрва 

Утвђивање песме –Неправда 

Игре уз песму –Деца и осе 

Формирање реченица   о радовима укућана-прелиставање дечје 

штампе и коментарисање 

Обрада причице – Молим те мама 

Утврђивање приче Молим те мама 

Обрада и певање песме –Кад сам пао 

Илустрација обрађене песме 

Моделовање шешира од пластелина 

Драматизација приче Молим те мама и рецитовање песме Кад сам 

пао 

Обрада песме – Мали пекар,обнављање песме –Дедин шешир 

Цртање шешира или колаж,моделовање маце од пластелина 

Претрчавање испод конопца који се окреће-игре у дворишту 

Родитељска кућа-собе,кухиња,ходник,остава,купатило... 

Намена просторија у кући-илустрација просторија 

Слушање дечје музике са плоча,игре уз музику 

Прелиставање дечјег часописа и коментарисање,занимљиве 

странице,илустрација 

Собне ствари- именовање,намена,илустрација-

сто,столица,лежај,фотеља,тепих... 

Од чега су израђене собне ствари,где се израђују 

Игре у школском дворишту-Хваталице,и остале игре 

Обрада приче – Никола и његова бака 

Скуп од 6 елемената- Једноставни задаци додавања и одузимања 

Илустрација обрађене приче – Никола и његова бака 
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Утврђивање обрађених прича и песама 

Трчање и брзо заустављање на дати знак-игре у дворишту 

Кухињски намештај-

судопера,сто,бојлер,разговор,описивање,илустрација... 

Правилна употреба кухињских предмета 

Трчање без престанка 30-40 метара-игре у дворишту 

Обрада приче –О маци,куци и петлу или Тврдоглаво маче 

Прибор за јело-кашика,виљушка, салвета... 

Илустрација приче-Тврдоглаво маче 

Бацање и хватање лопте – игре у дворишту 

Утврђивање обрађене приче 

Посуђе- лонац,шерпа,тигањ,тепсија ... 

Моделовање посуђа од пластелина 

Оријентација у простору- близу,далеко,ближе,даље... 

Драматизација-Тврдоглаво маче 

Намена кухињских предмета 

Игре са певањем 

Облици људске хране-правилна исхрана-хлеб,пецива,млеко,кувана 

јела,пице,месо,јаја... 

Обрада песме –Нада 

НОВЕМБАР 

Игре спретности –додавање предмета 

Обрада приче – Два јарца 

Илустрација обрађене приче 

Певање обрађених песама-игре уз музику 

Утврђивање песме-Нада,драматизација приче –Два јарца 

Поврће- кромпир,пасуљ,грашак,паприка... 

Обрада песме –Пада киша 
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Моделовање поврћа од пластелина 

Формирање скупа од 7 елемената- задаци  са додавањем  

Воће- крушка,јабука,шљива,дуња... 

Обрада песме-Хвала-Јован Јовановић Змај 

Цртање ,бојење,моделовање воћа-по избору ученика 

Трчање у двоје са задатком-игре у дворишту 

Пиће- алкохолно,негазирано,газирано,вода 

Утврђивање песме- Хвала 

Драматизација приче – О куци маци и петлу 

Операција састављање и растављање скупа 

Млеко и млечни производи 

Рецитовање песме –Киша пада 

Игре коцкицама,играчкама-по избору децембар 

Месо и месне прерађевине 

У месари-илустрација 

Колут напред ,и друге вежбе 

Чувамо намирнице за зиму-припремање зимнице 

Илустрација мамине оставе – Шта је мама спремила за зиму 

Квалитети укуса- слатко,слано,горко,кисело 

Препознавање намирница различитог укуса 

Колут напред и друге вежбе 

Колаж-по избору децембар 

Родитељска кућа-објекти у дворишту 

Обрада бројалица- Киши киша,Мачка 

Уочавање појма пар-илустрација шарених чарапица,рукавица 

Рад са хартијом- изрезивање животиња-колаж 

Обрада бројалице-Бежи зека 

Предмети у сеоском дворишту-моделовање  

Ходање и трчање на различите начине,дечје игре 
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Казивање научених бројалица 

Пољопривредне машине у сеоском дворишту- трактор,плуг... 

Упознавање величина- Дугачко,кратко,дуже,краће... 

Трчање у круг држећи се за конопац,остале игре у кругу 

Машине и алати у пољопривреди – именовање,намена обнав. 

Цртање пољопривредног алата и машина 

Обрада песме- Домовина 

Дечје игре у учионици ,омиљена играчка 

Одлике позне јесени-шетња и посматрање промена у јесен 

Драматизација приче из дечје штампе- 

Ходање одсечним кораком 

Слушање вокалних и инструменталних дела 

Обрада песме – Вејавица 

Додавање у оквиру броја 7 

Утврђивање песмица –Вејавица и Домовина 

Занимање људи-кројач,пекар,обућар 

Илустрација једног занимања 

У кутку кројача или обућара –игре симулација 

Развој психофизичких способности-брзине,окретности... 

Обрада песме –Кројач 

Одузимање у оквиру броја 7 

Занимање-Пољопривредник 

Певање у оквиру музичких игара и драматизација 

Гледање ТВ програма,диска,касете-са цртаним филмом 

Занимање људи-милиционер,поштар 

Утврђивање песмице-Кројач 

Скакање са висине од 30-40 цм 

Занимање – фризер,фотограф 

Игре са  гурањем,вучењем,котрљањем 
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Набрајање занимања која деца знају 

Обрада песме –Пекар 

Подражавање занимања људи-у кутку фризера 

Прелиставамо дечју штампу решавамо задатке 

Набрајање и препознавање алата који се користе у занимањима 

Моделовање прибора који користи фризер 

Игре са ходањем ,трчањем,скакањем 

Утврђивање песме – Пекар 

ДЕЦЕМБАР 

Говорна вежба – Шта желим да будем кад порастем 

Хајдук Вељково коло – елементи ритма 

Упознајмо прву пахуљицу 

Обрада песме –Модеран снешко 

Игре са дизањем и ношењем терета 

Домаће животиње-крава-изглед и користи 

Моделовање краве од пластелина 

Игре са ношењем терета на глави и подржавање руком 

Казивање песме-Модеран снешко 

Коњ – изглед и користи од њега 

Обрада песме –Коњаник 

Цртање коњаника 

Геометријска тела –коцка,квадар,лопта 

Овца-изглед и користи 

Игре-Хајде са мном да играш-покретне игре  

Моделовање овце и јагњета 

Свиња-изглед и користи 

Цртање прасића 

Игре-провлачење кроз обруч 
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Какву бих лопту волео да имам- моделовање лопте 

Временски појмови-доба дана,дани у недељи 

Ликовна радионица-отискивање кромпиром 

Домаће животиње-живина 

Обрада песме –Четири петлића 

Игре-Труди се бићеш здрав и прав-скакање,пењање,котрљање 

Слушање дечјих песама –певање  

Временски појмови-дан,ноћ,јутро,вече 

Утврђивање песме –Четири петлића 

Ходање уз песму –Бубањ зове 

Дани у седмици – набрајање 

Домаће животиње-утврђивање 

Обрада песме-Пахуљица 

Илустрација обрађене песме 

Обнављамо о обући и одећи-појам зимска одећа и обућа 

Упознајмо одлике зиме 

Лопта и коцка-упоређивање,моделовање 

Игре са бацањем и хватањем – грудвамо се 

Обрада песме-Данас јесте субота 

Квадар,коцка лопта –упоређивање,моделовање 

Воће и поврће –обнављамо 

Временски појмови-пре подне,после подне 

Драматизација приче – из дечје штампе 

Слушање музике-Кад је био мрак – певање песмице 

Обнављање песме- Данас јесте субота 

Игре на снегу –правимо Снешка Белића 

Обрада приче- Мали непослушни миш 

Илустрација обрађене приче 

Домаће животиње-мужјак,женка,младунче-именовање 
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Драматизација приче-Мали непослушни миш 

Обрада песме-Нова година 

Игре-поскакивање у месту-Врапчићи 

Упознавање околине-снег,лед,и водена пара 

Домаће животиње-пас,мачка 

Колаж-израда маце или куце 

Обрада песме-Ала веје,веје 

Слободне дечје игре 

Упознавање околине-промене на биљкама и животињама 

Слушање дечјих песама о зими и Новој години 

Обрада приче-Два јарца 

Илустрација обрађене приче 

Скуп од 8 елемената 

Утврђивање песама и прича 

Причање и драматизација-Два јарца 

Разговор о томе како ћемо прославити Нову годину и распуст 

ЈАНУАР 

Дивље животиње-изглед и именовање,начин исхране 

Утврђивање и рецитовање научених песама 

Додавање и одузимање у оквиру броја 8 

Обрада приче-Лија и кока 

Илустрација приче 

Моја породица-ужа и шира 

Покретне игре у просторији-игре са омиљеним играчкама 

Обнављање и драматизација обрађених прича 

Игре на снегу 

Илустрација-Модеран Снешко 

Моделовање – санке 
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Казивање самостално научених песама и прича 

Геометријски појмови-круг,квадрат 

Живот људи у вечитом снегу и леду-Ескими 

Колаж-Дивља животиња –по избору деце 

Читање приче-Бајка о лабуду 

Геометријске фигуре-правоугаоник,троугао-изрезивање 

Обрада игре са певањем 

Вежбе за јачање мишића стопала 

Утврђивање приче –Бајка о лабуду 

Прелиставање дечјег часописа-бојење 

Где и како дивље животиње проналазе храну 

Састављање фигуре од  8 делова-сабирање и одузимање 

Игре са певањем-Хајде са мном да играш 

Обрада песме –Зечићи 

Игра-Вук и јагње 

Колаж-од геометријских фигура саставити нову фигуру 

Бројање по два унапред 

Дивље животиње-вук,медвед,лисица...проширивање знања 

Зимзелено дрвеће-јела,бор-упоређивање са листопадним 

Певање песме-Ала веје,веје 

Састав броја 8-2+2+2+2, 4+4, 6+2,... 

Обрада приче-Вук,јелен и зец 

Илустрација обрађене приче 

Игра додавање предмета-математички садржаји 

Моделовање дивље животиње 

Игре на снегу 
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ФЕБРУАР 

Драматизација обрађене приче 

Формирање скупа од 9 елемената 

Игре са певањем 

Говорна вежба –од устајања до поласка у школу 

Бојење у дечјем часопису 

Певање и играње уз обрађене песме 

Обнављамо о дивљим животиљама 

Обрада песме-Фебруар 

Прилози-лагано,тихо,брзо,лепо... 

Додавање у оквиру броја 9 

Певање и играње-уз дечје песме 

Продавница-Артикли који се продају у њој 

Обилазак оближње продавнице 

Ходање –промена ритма кретања 

Обрада приче-Снешко 

Певање песме –Ала веје,веје и друге 

Илустрација продавнице  

Драматизација приче –Снешко 

Обрада песме –Кога волим 

Илустрација обрађене песме 

Додавање и одузимање у оквиру броја 9-лакши задаци 

Гурање разних предмета-игре 

У продавници – симулација кроз игру 

Утврђивање обрађене песме 

Проналажење и описивање предмета који личе на геометријске 

облике 

Илустрација Моја породица 

Обрада приче-Неће увек да буде први 
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Радови укућана и помоћ деце 

Игре-бацања и хватања 

Решавање лакших задатака у оквиру броја 9 

Утврђивање обрађене приче 

Тапет за собу-графичко отискивање кромпиром 

Игре –гурања и вучења 

Грађевински материјал-малтер,креч,гвожђе,лим... 

Бројање унапред и уназад до 9 

Резање и лепљење разних фигура од хартије 

Игре са певањем 

Грађевински материјал-утврђивање-моделовање куће 

Обилазак грађевине 

Низање зрна од пасуља-украсни предмет-огрлица 

Постављање деце у врсту-појам величина 

Занимање-зидар 

Илустрација зидара 

Игра са омиљеном играчком 

Прелиставање дечјег часописа,читање,бојење 

Састављање приче на основу низа слика 

Описивање села у зиму 

Цртање наше школе 

Обрада текста-Вода није скупа 

Илустрација обрађене приче 

Именовање суседних села 

Певање песме-Данас јесте субота и других 

Решавање лакших задатака у оквиру броја 9 

Игре са котрљањем 

Обрада песме-На крај села 

Илустрација села 
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Обрада песме-Мамин осмех 

Обнављање о члановима породице и њиховом раду 

Бројање,сабирање и одузимање предмета у околини 

Дидактичка игра-Расте,расте 

Обилазак околине уочавање промена у природи 

МАРТ 

Говорна вежба-Шта и коме помажем у кући 

Израда честитке мами за 8.март 

Рецитовање стихова о мами 

Ја помажем мами-цртање 

Игре са луткама-мама и дете 

Прелиставање дечјег часописа и читање песама о мами 

Формирање појма цело ,део-нпр.цела торта,половина... 

Сецкање и лепљење -од делова правимо целину 

Обрада песме-Мами за 8.март 

Цртање-Букет цвећа 

Утврђивање моје село,певање песме о селу 

Како сам честитао мами празник 

Прво пролећно цвеће 

Цртање првог пролећног цвећа- висибаба,кукурек.љубичица 

Формирање скупа од 10 елемената 

Колут назад 

Описни придеви-бело,плаво,црвено,жуто... 

Бојење слика у дечјем часопису 

Појмови-брати,везивати,китица,букет,поклонити... 

Обрада песме-Љубичица 

Игре са старијом децом 

Бројање унапред и уназад до 10 
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Упознавање са променама у природи-долази пролеће 

Утврђивање песме-Љубичица 

Постављање у ред и кретање у паровима 

Светлост-природна и вештачка-упознавање 

Обрада песме-Три пролећна цвета 

Илустрација обрађене песме 

Сабирање у оквиру броја 10 

Вежбе којима се унапређује функција чулних органа 

Моделовање пролећног цвећа 

Утврђивање обрађене песме 

Певање уз пратњу дечјих музичких инструмената 

Обрада приче-Мачка,миш,кока 

Илустрација обрађене приче 

Одузимање у оквиру броја 10-лакши задаци 

Игре-Шта моје тело може да уради 

Драматизација приче-Мачка,миш,кока 

Пролећни радови у башти-шта и чиме се ради 

Обилазак оближњих башти 

Обрада приче-Свако треба да ради 

Сабирање и одузимање у оквиру броја 10 

Ходање у паровима – игре у двоје 

Утврђивање приче-Свако треба да ради 

Певање дечјих песама 

Обрада текста-Добродошлица 

Именовање-птице селице и станарице 

Додавање и хватање лопте 

Колаж-омиљена птица 

Одузимање и сабирање у оквиру броја 10 

Наше село-Установе у селу 
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Обилазак оближњих установа-пошта,библиотека,амбуланта... 

Игра-Коларићу Панићу 

Казивање научених песама и прича 

Обрада приче-Деда и репа 

Утврђивање установе у селу 

Илустрација обрађене приче 

Игра-Коларићу Панићу 

Решавање лакших проблемских задатака у оквиру броја 10 

Драматизација приче-Деда и репа 

Саобраћајна средства и њихова намена 

Игра са певањем-Ласте проласте 

Баштенско цвеће 

Састављање приче на основу низа слика 

Моделовање саобраћајних средства 

Саобраћајна средства и њихова намена-утврђивање 

Ходање на разне начине 

Илустрација-Баштенско цвеће 

Препознавање и записивање цифара до 10 

Прелажење улице и излажење из споредне у главну 

Игра са певањем-Зечић 

Учимо бројалицу-Бумбари,Ластавице 

Појмови-башта,ливада,поље,пашњак,виноград 

Пролећни радови у пољу и машине које се користе 

Обрада приче из дечје штампе 

Препознавање и записивање цифара и симбола  

Упознавање околине и промене у природи 

Игре са трчањем и скакањем 

Упознавање слова-увођење деце у свет писаних речи 

Причање приче на основу посматрања низа слика 
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Упознавање појма-метар 

Обрада песме-Пролеће 

Илустрација обрађене песме 

Ходање одсечним кораком 

Говорна вежба-На слово на слово 

Упознајмо живот хајдук Вељка 

Хајдук Вељково коло 

Обилазак споменика хајдук Вељка 

Пролеће у шуми-уочавање насталих промена 

Читање народних песама 

Троугао-изрезивање и упоређивање са обликом квадрата 

Пресавијање папира-чамац,капа,чаша 

Говорна вежба-На слово на слово 

Обрада рецитације о пролећу 

Појмови-дрљати,сејати,копати,тањирати 

Постављање у ред ,круг,врсту 

Од сејања до зрна 

Баштенско и пролећно цвеће 

Сабирање и одузимање у оквиру броја 10 

Обрада приче-Три лептира 

Илустрација обрађене приче-Три лептира 

Сусрет са децом паралелног одељења 

Причање приче –Три лептира 

Од семена до кошуље 

Илустрација од семена до кошуље 

Мерење дужине и ширине учионице метром 

Обилазак топлих леја 

Игра-Расте,расте 

Делови биљака-корен стабло,лист,цвет,плод 
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АПРИЛ 

Предмети који растварају и не растварају у води-оглед 

Гледамо цртани филм 

Птице-обнављање 

Обрада песме-Кос 

Упознавање са елементима слова 

Певање песме-Кос 

Рибе-шаран,цртање 

Коцка,квадар,лопта,круг,троугао,правоугаоник-разликовање 

Колаж-рибе 

Водоземци-жабе-цртање 

Обрада приче-Жабин капут 

Илустрација обрађене приче 

Причање приче –Жабин капут 

Игре са старијом децом 

Инсекти-муве,комарци,пчеле,бумбари,осе, 

Појмови-Птице лете,рибе пливају,жабе скачу... 

Драматизација приче-Жабин капут 

Писање елемената слова 

Игра са правилом-Телефон 

Гледање филма за децу 

Младо рано поврће –значај за исхрану људи 

Слушање музике-Бумбаров лет 

Дидактичка игра-Лети,лети 

Обрада приче-Лисица и рода 

Обнављање о птицама и певање песме-Кос 

Писање елемената слова 

Бацање у циљ-лопта у кош 

Драматизација-Лисица и рода 
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Илустрација приче –Лисица и рода 

Певање песме-Лија и кока 

Игре лоптом-добацивање 

Рецитовање научених песама о пролећу 

Излет-посматрање пролећних радова у пољу 

Обнављање-радови у пољу 

Пољопривредне алатке 

Игре у песку 

Решавање задатака у оквиру броја 10 

Обрада песме-Добри суседи 

Илустрација песме 

Драматизација приче-Лисица и рода 

Игра-Вук и јагње 

Учење песме –Добри суседи 

Писање елемената слова 

Игра-расти,расти 

Бојење у дечјем часопису 

Излет у природи-уочавање рељефа-равница,брдо,планина... 

Моделовање рељефних облика у песку 

Рецитовање-Добри суседи 

Илустровање-рељефни облици 

Гледамо филм за децу 

Обнављамо садржаје о занимањима-појам-радничка занимања 

Цртамо честитку раднику 

Дечје игре у дворишту 

Певање песама – О пролећу,цвећу... 

Разговор о празницима у породици и друштву 

Рељефни облици –моделовање пластелином 

Увођење елемената графичке припреме 
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Цртање предмета који су у облику неког слова 

Решавање проблема просторних односа 

Опажање и именовање величине предмета у окружењу 

Игре са певањем 

Математички појам-ваљак 

Водена,ваздушна и копнена саобраћајна средства 

Учимо причу из дечје штампе 

Причање обрађене приче 

Говорна вежба-Чиме сам путовао 

Моделовање једног саобраћајног средства 

Математички појмови-обнављање 

МАЈ 

Илустрација саобраћајних средства 

Игра-Лети,лети 

Писање елемената за слова 

Илустровање слике из дечје штампе 

Геометријски појмови-обнављање 

Обрада приче-Снежана и седам патуљака 

Певање песме-Пролеће 

Постројавање у круг,врсту,ред,марширање 

Писање елемената слова 

Причање обрађене приче-Снежана и седам патуљака 

Илустровање обрађене приче 

Обрада рецитације из дечје штампе 

Илустрација обрађене рецитације 

Упознавање са појмом годишња доба-именовање 

Излет у оближњој околини 

Игре на ливади 
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Појам-извор,поток,река 

Формирање појма бројевног низа 

Реченица-Деца иду потоком,крај потока-тумачење 

Моделовање у песку-извор,поток река 

Илустровање обрађених појмова 

Сабирање и одузимање у оквиру броја 10 

Игре у песку  

Драматизација приче-Снежана и 7 патуљака 

Обнављање о воћу и поврћу 

Моделовање воћа и поврћа 

Игра са певањем-Ја посејах лубенице 

На пијаци-симулација 

Обрада приче из дечје штампе 

Рецитовање обрађених рецитација 

Бројалица-Трешњице-обрада 

Моделовање трешње 

Обрада песме-Мајска ружа 

Штафетно трчање-игре у дворишту 

Приче из живота једног ђака –разговор са старијом децом 

Класификовање предмета према неком својству-боји 

Колаж-по избору деце 

Замисли реч,додај,избаци,прошири,замени... 

Формирај нови исказ-нову реч-нову реченицу 

Обнављање о домаћим и дивљим животињама 

Књига је најбољи друг-посета библиотеци 

Певање песме,слушање музике са диска 

Играмо уз музику-плесни кораци 

Казивање песме-Мајска ружа 

Електрични апарати и кући-именовање,намена 
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Правилно руковање електричним апаратима 

Слободне дечје игре у дворишту 

Писање елемената слова 

Упоређивање предмета по некој особини-величини 

Опасности од електричних апарата 

Игре лоптом 

Гледање дечјег филма 

Причање по избору деце-омиљена играчка,животиња... 

Увођење у појам басне-читање једне басне 

Сусрет са паралелним одељењем 

Упоређивање предмета по некој особини-облику 

Упознавање часовника-како се мери време 

Колико је сати-игра за децу 

Штафетне игре 

Рецитовање научених песмица,причање басне 

Изграђивање појма броја-препознавање симбола 

Моделовање пластелином-по избору деце 

Састављамо причу после гледања дијафилма 

Илустрација формиране приче 

Бројање до 10 унапред и уназад 

Игре са омиљеним играчкама 

Драмска радионица-игра позоришта 

Истраживање и испробавање разних материјала-тесто,плодови 

Игре са певањем 

Писање елемената слова 

Бројање до 20-унапред 

Игре у песку 

Бојење слика у дечјој штампи 

Драматизација обрађене приче 
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ЈУН 

Рано воће-трешња,јагода 

Утврђивање бројалице-Трешњице 

Вајање трешње и јагоде пластелином 

Бројање до 20 –унапред и уназад 

Писање елемената слова 

Скакање преко ужета 

Колаж-омиљено воће 

Музичка игра- 

Разговор о школи 

Обрада рецитације-Школа зове 

Прескакање вијаче 

Тестирање деце-познавање слова-предзнања 

Посматрање промена у природи-ближи се лето 

Бројалице-обнављање 

Решавање задатака у оквиру броја 10 

Игре са лоптом 

Упознавање елемената бајке-читање бајке 

Илустрација прочитане бајке 

Писање елемената слова 

Рецитовање научених песама у току године 

Koришћење симбола за једнако ,неједнако 

Начин на који човек мења планету 

Уметање догађаја у познату причу 

Облици кретања-ка,преко,кроз,око,поред,испод,изнад... 

Разговор о угроженим биљкама и животињама 

Вежбе за развој фине моторике 

Серијација и редни бројеви,редно бројање 

Певање песама уз пратњу удараљки 
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Замишљање и причање-Шта би било кад би било 

Појам-килограм и литар 

Организовање еколошких патрола 

Вежбе за развијање свих мишићних група 

Решавање једноставних математичких поблема 

Коришћење разних врста линија 

Правилна исхрана,одржавање личне хигијене током лета 

Организовање излета у околини 

Како смо савладали припремни предшколски програм 

Певамо ,свирамо и играмо за крај године 

 

 


