Позив за новинаре
ДАНИ ПРЕДШКОЛАЦА ВРАЧАРА – „ЧАР – ВРАЧАР“
У петак, 30. јануара 2009. године, Предшколска установа „Врачар“ по други пут организује
манифестацију „Чар – Врачар“, на којој се представљају професионална достигнућа и нови
програми у раду са децом која бораве у јаслицама и вртићима ове установе.
Манифестација почиње у 9,30 часова у Вртићу „Луња“ у Улици Метохијској бр. 42, поздравном
речи директорке Мирјане Скенџић.
Потом ће бити презентовани нови методи и облици рада са децом, прилагођено узрасту и развоју
деце, које су осмислили васпитачи и стручни сарадници Установе.
Биће приказани радни листићи названи „Погоди, снађи се, реши“, помоћу којих деца уче почетне
математичке појмове као што су геометријски облици, мере и временски односи, појам скупа и
броја. Следећи програм је нова организација боравка деце, у којем је свака соба посебан
одговарајуће опремљен центар, а деца одлучују којим ће се играчкама тога дана играти. Осмишљен
је и интерактивни пано са подацима о дечијим активностима, могућностима предлагања нових
игара и активности и запажањима васпитача и родитеља.
У вртићима Врачара спроводи се и пројекат „Корацима великих“, чији је циљ да се деци приближе
дела наших познатих научника, уметника, јунака националне историје. У реализацији овог пројекта
деца су посетила музеје, галерије, позоришта, Ботаничку башту, упознала се са људима различитих
занимања: спортистима, сликарима, глумцима, писцима и стављала себе у улоге познатих
стваралаца.
Најпознатији је „Еколошки програм“ који се још од 1992. године остварује у вртићу „Нада Пурић“.
Програм обухвата еколошку азбуку, израду еколошког дневника и блокова, временску прогнозу,
поделу дрвећа по спратности, класификацију воћа и поврћа, рециклажу папира и сапуна и бројне
друге теме.
Деца воле и пројекат „Дете и бајка“, којим се кроз игру и стваралаштво упознају са ликовима из
басни и свим позитивним порукама.
Манифестација се завршава евалуацијом свих пројеката, која је заказана за 12,00 часова истога
дана.
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