
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 3. – 9. 10. 2022. 

„Шта детету треба да расте до неба?“ 

 

 

Програм активности: 

 

ПРВИ ДАН – ПОНЕДЕЉАК 3. 10. 2022. ГОДИНА 

Отварање дечије недеље 

„Заједно смо и лепши и јачи“, „Лепа реч на дар“ 

 

Назив активности: „Заједно смо и лепши и јачи“, „Лепа реч на дар“ 

Време активности: понедељак, 3.10.2022. у току великог одмора  

Место: фискултурна сала (приредба поводом пријема првака) и двориште школе 

Учесници: нижи разреди (ученици са својим учитељима). 

Циљ активности: Заједничко дружење деце првих и трећих разреда. Исказивање 

добродошлице ђацима првацима, обележавање Дечије недеље, развијање сарадње и 

креативности међу децом.  

 

Опис активности: 

 Приредба ученика 3. разреда у част добродошлице првацима и обележавање Дечије 

недеље. 

 У школском дворишту, планирано је заједничко дружење између првих и трећих 

разреда, других и четвртих кроз цртање кредама на тему „Заједно смо и лепши и 

јачи“, уз музику и осмех.  

 Лепа реч на дар – ученици бацају балоне са порукама док их друга деца хватају.  

 

ДРУГИ ДАН – УТОРАК 4. 10. 2022. ГОДИНА 

„Чаробни свет књига“ 

 

Назив активности: „Чаробни свет књига“ 

Време активности: уторак, 4.10.2022. (3. и 4. час пре подневна смена)  

Место: библиотека школе 

Учесници: други и четврти разреди  

Циљ активности: Мотивисање ученика на читање 

 

Опис активности: 

 Посета библиотеци. Ученици 4. разреда презентују своје омиљене књиге, док 

ученици 2. разреда присуствују презентацији. Ученик може да презентује књигу из 

библиотеке или да донесе од куће своје омиљено штиво.  

 

 



ТРЕЋИ ДАН – СРЕДА 5. 10. 2022. ГОДИНА 

,,И ако ти није право, најбоље је јести здраво“. 

 

Назив активности: „И ако ти није право, најбоље је јести здраво“ 

Време активности: среда, 5.10.2022. у току великог одмора  

Место: двориште школе 

Учесници: нижи разреди (ученици од 1. – 4. разреда са својим учитељима). 

Циљ активности: Промовисање здраве хране на млађем школском узрасту. Деца треба да се 

упознају и да прихвате здраве стилове живота у исхрани и физичкој активности. 

 

Опис активности: 

 У дворишту школе, деца презентују своју здраву и креативну ужину.  

 Израда паноа и презентовање исте. 

 Писање и читање састава о здрављу. 

 

ЧЕТВРТИ ДАН – ЧЕТВРТАК 6. 10. 2022. ГОДИНА 

„Зачарана шума“ - спотом против насиља 

Назив активности: „Зачарана шума“ -  спортом против насиља  

Време активности: четвртак 6. 10. 2022. час физичког васпитања 

Место: фискултурна сала 

Учесници: нижи разреди (ученици са својим учитељима). 

Циљ активности: Ширење спортског духа и здравог начина живота. 

 

Опис активности: 

 Полигон препрека – Зачарана шума – (чуњеви, обручи, лопте…)  

 Након полигона деца ће цртати свој доживљај спортског дружења у учионицама 

школе. 

ПЕТИ ДАН – ПЕТАК 7. 10. 2022. ГОДИНА 

,, ОД СРЦА СРЦУ – ДРУГ ДРУГУ“ 

Назив активности: „Од срца срцу – друг другу“ 

Време активности: петак 7. 10. 2022. час ликовне културе 

Место: учионица 

Учесници: први и трећи разреди (ученици са својим учитељима) 

Циљ активности: Међусобно уважавање и упознавање другара из првог разреда. 

 

 

 



Опис активности:  

 Деца 3. разреда, у оквиру ове радионице, праве другарску честитке другарима из 1. 

разреда. Трећи разред улази у разред првака и свако дете прилази ђаку прваку. Ту су 

и учитељи првог и трећег разреда. Свака честитка носи поруку другарства и 

добродошлице новопридошлим ђацима. Прваци честитке носе кући. Ова радионица 

се дешава на првом и другом часу. 

 

„Играм се и растем здраво безбедност је моје право“ 

 

Назив активности: „„Играм се и растем здраво безбедност је моје право“ 

Време активности: петак 7. 10. 2022.  

Место: учионица 

Учесници: други и четврти разреди (ученици са својим учитељима) 

Циљ активности: Развијање сарадње, комуникације, изражавање емоција, опуштање, 

решавање конфликта, лепо понашање кроз креативне радионице. 

 

Опис активности:  

 Социјалне и кооперативне игре, тимске игре: „Ја – Ја и други“, Када смо заједно, 

„Лепе речи“, „Табла пријатељства“, „У туђим ципелама“, „Под туђом капом“, „Топ 

листа најлепших поступака, речи….“. 

 Садржаји које се ослањају на снаге детета „Седи да разговарамо“, „Лепо понашање“, 

„Животне вредности“…) 

 

ШЕСТИ ДАН – СУБОТА 8. 10. 2022. ГОДИНЕ 

„ЗАГРЉАЈ“ 

 

Загрли свог пријатеља, маму , тату, сестру, брата…. и промовиши ненасилно и позитивно 

поношање. 

СЕДМИ ДАН – НЕДЕЉА  9. 10. 2022. ГОДИНЕ 

„БУДИМО ПОРОДИЦА“ 

 

Породично дружење. 

 

Координатор Дечијег савеза 
      Соња Иванић 


