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ПРОГРАМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„НАША РАДОСТ“ КОВИН 

 



 

ШТА ДЕТЕТУ ТРЕБА  

ДА РАСТЕ ДО НЕБА!? 
 
 

 

Понедељак, 3. октобар 2022. 

- Разговор васпитача и деце на тему „Шта детету треба да расте до неба!?“ – дечија права 

- Пројекција цртаног филма за децу „Звездани пси- тропска авантура“ у Центру за 

културу Ковин са почетком у 10 часова 

Уторак, 4. октобар 2022. 

- Обележава се Дан општине Ковин: припремне и старије васпитне групе  из Ковина 

присуствоваће полагању венаца и цвећа крај спомен обележја борцима борцима НОБ-а, 

у 10 часова уз делегацију испред ПУ „Наша радост“ Ковин  као и манифестацији 

„Банатски фруштук“ са почетком у 10:30 часова (на платоу испред Центра за културу 

Ковин)                                                                                                                                                                      

‐ Дан за креативност – цртање кредом, израда групног цртежа, колажа и слично. 

Среда, 5. октобар 2022. 

- Васпитачи и деца старијих и припремних група (по слободном избору и осталих 

васпитних група)  из централног објекта Ковин  I и објекта Ковин II присуствују   

реализацији радионица волонтера Црвеног Крста Ковин са децом на теме: 

1.радионица „Превенција трговине људима“ 

2.радионица „Миш и Маша“ 

3. прва помоћ и промоција хуманих вредности 

Радионице се реализују на отвореном. 

10 часова- централни објекат 

11 часова – објекат Ковин II 

*Напомена: Остале васпитне групе, реализују са децом активности на тему очувања здравља -

превентивно-здравствена заштита (нпр. хигијена – купање беба, облачење итд.) 

Четвртак, 6. октобар 2022. 

У свим објектима  ПУ „Наша радост“ у Ковину и насељеним местима одржаће се маскенбал за 

све васпитне групе, уколико временски услови дозволе –  дефиле, шетња на отвореном 

простору са почетком у 10 часова, може и у објекту- шетња, журка... (слободан избор 

васпитача и деце). Пријем и посета деце и васпитача из старијих и припремно-предшколских 

група згради Општинске управе Ковин са почетком у 10:30 часова.                                

Петак, 7. октобар 2022. 

Спортски дан – реализује се активности са децом у оквиру радних соба или на отвореном 

простору (двориште, парк) у зависности од временских услова.  

Слободан је избор васпитача за учешће предшколаца на трци  коју организује Црвени Крст 

Ковин са почетком у 10 часова – „Трка за срећније детињство“. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


