Основе програма “ГОДИНЕ УЗЛЕТА“
Нова програмска концепција истиче интегрисани приступ учењу кроз развијање
тема/пројеката са децом: деца се подстичу на бављење одређеним темама и пројектима
који су њима смислени и изазовни за истраживање.
Одрасли деци не нуде готова решења, већ постају партнери у игри који заједно са
децом истражују и помажу им да истраже своје претпоставке испробавају идаље развијају
своје идеје. Учење постаје смисленије и пријатније јер је повезано са животним
контекстом деце и јер се базира нањиховим искуствима и повезивању оног што деца
доживљавају и онога што раде. Игра се стимулише и подржава као најприроднији начин
учења, кроз који дете учи да промишља, стиче нова сазнања и важне животне вештине.
Повезаност игре и других активности се остварује кроз игровни образац у ком се све друге
активности

засноване

на

могућностима

избора,

стваралаштву,

променљивости,

иницијативи деце, упитаности, отворености.
Како би Вам дочарали радну атмосферу, следи један од примера обрађене
теме/пројекта на нивоу наше предшколске установе. УЖИВАЈТЕ 😊😊

ПУ“Срећица“, Београд

ДИНОСАУРУСИ
Пројекат „Диносауруси – живот и постојање“, подстакнут је питањима деце о
диносаурусима. У оквиру групне дискусије деца су развијала своје маштовите идеје о
темама које би желела да дубље истражимо и сазнамо. Обзиром да нисмо могли
једногласно да одаберемо предложене теме, деца су заједничким договором дошла на
идеју да представе своје теме за истраживање радом у малим групама. Тако смо
формирали шест малених група, које су вредним радом нацртала своје идеје, односно теме
за истраживање. Тада је по један представник на нивоу групе представио идеје. Потом смо
све ове идеје дискутовали, разматрали и постављали нова питања у оквиру истоимених.
Ових шест цртежа смо спојили и украсили наш радни пано.

Задатак који је уследио био је „тајно гласање“, па су деца појединачно улазила у
импровизовану кабину за гласање, које је била сачињена од шарених мушемица. Гласали
су стављањем печата на тему која им се допада. Касније смо сабрали гласове и уочили да
највише гласова има тема о диносаурусима. Једногласно смо се договорили да започнемо
истраживање о баш овој теми.
Започели смо са маштањем и креирањем разноврсних прича о диносаурусима, и
међусобним дељењем досадашњих сазнања. Прво су деца смишљала називе за приче, које
можете видети на следећој слици.

Обзиром да су деца одлучила да се прича зове „Добар и лош диносаурус“, кренули
смо у креирање приче. А ова прекрасна прича која се родила из маштовитости и
креативности деце следи на следећој слици.

Заједничким договором утврђен је распоред седења по жељи деце, по U – облику
седења. Овај начин седења се деци јако допао, јер су могли да гледају једни друге док
дискутују и размењују теме. Неки од громогласних повика деце били су „Па ово је сјајно“,
„Можемо ли овако увек да седимо“, „Допада ми се више него иначе“...

Један од васпитача је седео у средини и бележио све предлоге деце која су креирала
питања у оквиру „Дино - теме“. Питања су била бројна, децу су интересовала грађа и
тежина диносауруса, начин размножавања, да ли им прија сунце, какво је време било тада,
када су живели, које су животиње све живеле тада, да ли су људи живели у том периоду,
начин исхране и друга. Сва ова питања која ћемо истраживати и одгонетнути знатижељу
деце, прибележили смо и закачили на радни пано, а слика следи.

Током истраживања ове теме, деца су пожелела да чују причу о Диносаурусу, па
смо истражили путем интернета доступне приче о диносаурусима. Изузев бројног
едукацијског видео материјала о постанку, животу и изумирању ових врста, које ћемо
накнадно дубље изучавати трагајући одговоре на питања која су децу интересовала,
пронашли смо веома лепу причу „Диносаурус Добривоје“. Причу смо одгледали путем тва. Деца су уживала и са одушевљењем пратила расплет приче од малог до огромног
Добривоја, којег је мали дечак Дарко спојио са породицом у резервату. А потом су
уследила бројна питања у вези доживљаја приче, о томе колико им се допала и како је

дивно истраживати и проналазити овако лепе приче, рекла је једна девојчица. А већина је
у групи узвикнула „Јел можемо још једном“ – па смо одгледали, наравно још једном.

Током разговора о врстама диносауруса, знатижељи деце није било краја. Многе
врсте су она већ од раније познавала и помињала као њима важне да се обраде, па смо
одлучили да истражимо карактеристике, конституцију, грађу и димензије кроз видео
прилоге „Планете знања“.

Деца су одушевљено гледала и слушала, и наравно чувено питање, оно неминовно
било је „јел може још једном“. Упознали смо се са Аргентиносаурусом (35м дугачак,
биљојед), Тираносаурус – Рексом (6м висок, месждер), Спиносаурусом (највећи месождер
међу њима) и

Птеросаурусом (рођак диносауруса). Сазнали смо многе интересантне

чињенице, а деца су радом у четири групе цртала ове четири врсте диносауруса, које смо
касније презентовали групи и дискутовали о њима.
Цртеже смо наравно додали на наш радни пано. А деца су констатовала да нам се
пано обогаћује новим материјалима и да проширујемо лепо наша сазнања, толико да
„Ускоро неће све стати, узећемо нови пано“ – коментарисала су деца.

Обзиром да су нас деца редовито обавештавала о материјалима које имају кући,
једна девојчица је донела скелет Велоцираптора, који су деца гледала са одушевљењем и
констатовала да је то сад исто као да имамо кућног љубимца. Овај наш кућни љубимац је
целодневно стајао на видном месту, са картонским скелотом свог другара Стегосауруса

(који су деца раније склапала), па су могла да их проучавају, испипавају и дискутују о
карактеристикама.

Пратећи питања и жеље деце истражили смо материјалну грађу и текстуалне
записе из литературе, које смо исчитавали. Тако смо одгонетнули нека нама до тада
непозната питања, као што су „Да ли и како Стегосаурус мења боје?“, „Како је то у вези са
његовим осећањима?“, „Како је ловио плен Велоцираптор и да ли је стварно имао перје?“,
„како су се тачно хранили?“, „које су величине били?“ и многа друга.

Лична перцепција деце и њихово животно искуство повело нас је у малу авантуру
истраживања Дино – паркова. Ову прилику смо искористили да изузев претраживања
доступних интернет видео прилога о Дино – парковима (Златибор, Нови Сад, Свилајнац,
Београд), употпунимо наша сазнања о географским појмовима.

Нови Сад

Златибор

Београд

Деца која су посетила неке од ових паркова, детаљно су нам описивала изглед,
искуство и доживљај. Гледајући видео снимак неких дронова, коментарисали смо о
бројном стању и врстама које Дино – Паркови имају. Општи утисак је био „Сви су лепи,
али ипак овај на Златибору је некако најлепши, највећи“.
Нисмо часили ни часа, већ смо одмах пратећи идеје деце у нашем малом
географском центру креирали нашу карту Србије, и на истој лоцирали ове Дино – паркове.
Нека од питања деце била су „Шта су то границе?“, „Где се налази Бор, Зајечар а
Јагодина?“, „Који градови су најудаљенији од Београда?“, „Где је Београд сада овде?“, „Да
ли је гроф Дракула живео ту ?“ - показујући на Румунију (њихов омиљени цртани
„Трансилванија“) и друга.

Деца су са одушевљењем гледала карту, запиткивала и лепила на карти малене
диносаурусе у Дино – парковима, децу, дрвеће по парковима, путоказе који показују на
граничне државе и стопала диносауруса. Наравно, нисмо заборавили да лоцирамо и нашу
омиљену локацију, вртић „Срећица“.

Током овог нашег маленог пројекта изучавали смо бројне врсте, свакодневно смо
прикупљали едукативни видео материјал и заједно дискутовали о свему што смо
сазнавали. Слушали смо песмице о диносаурусима, једна од њих се посебно издвојила
„Диносаурус“, па смо уз ову омиљену нумеру смишљали ритмичку кореографију и заједно
играли.
По угледу на дино – паркове о којима смо сазнавали и слушали из личног искуства
деце која су посетила неке од истих, одлучили смо да креирамо сопствену макету дино парка. Овај наш малени дино парк смо назвали „Шаренпарк“, јер су деца закључила да
највише личи на дино – парк у Крушевцу, који носи истоимени назив (отворен на
Видовдан).

Деца су свакодневно лепила, бојила, цртала, осмишљала нове елементе које је било
потребно израдити и додати. Заједничким ангажовањем и коришћењем разноврсних
материјала (песак, шкољке, каменчићи, дрво, макароне, кукуруз, картон, боје) наш
финални производ је добио сасвим нови облик, деца су закључила да: „Одлично изгледа
наш Шаренпарк“, „Не, не треба ништа више додати“, „баш сам задовољна како је испало“,
„није био баш леп на почетку 😊😊 , сада је одличан“ и друго.

У потрази за рецитацијама о диносаурусима, наишли смо на малену препреку у
смислу недостатка истих, што свакако није омело наш истраживачки рад, већ смо се
сопственим снагама потрудили да сами осмислимо једну у којој смо поменули неке од
омиљених врста. Деца су дала назив „Дино – сан“, а рецитација следи:
Када сањам ноћу ја,
Дино – земља моја сва,
Шепуре се разне врсте,
Пребројавам ја на прсте.
Рекс је цар у свету том,
Спиносаур прави лом,
Стего често мења боје,
Када сретне женке своје.
Трицератопс страшан сав,
Гласан он је као лав,
Птеросаур лети вешто,
И не држи њега место.

Свакодневним ангажовањем деце добијали смо на увид нове врсте диносауруса,
које смо детаљно разматрали, практично опипавали и посматрали (грађа, величина,
исхрана, зуби, карактеристике и друго што смо пронашли у оквиру литературе). Деца су
са одушевљењем посматрала ове примерке и слушала о њима а онда смо се захваљивали
другарима који су нам донели на увид.

Неки од нама непознатих, а најинтересантнијих детаља били су : „ Он има рупе у
глави да му се хлади глава, мозак – зашто?“, „Једро код Спиносауруса мења боје, јер су ту
као наше вене – само веће “, „Стиракосаурус има огрлицу, да се шепури“, „Носне кости
код Парасауролофуса су на оном рогу на глави“, „Коритосаурус је имао шлем на глави“...
поменули смо и многе друге „Космоцератопс, Трицератопс, Тродон, Диплодокус,
Брахиосаурус, Еуплоцефалус...“.

Један дечак је донео и литературу за децу о диносаурусима, па смо били у прилици
да кроз рад по групама истражимо разлике на сликама и решимо задате лавиринте, деца су
са уживањем презентовала решења до којих су дошла радом у групи.

У току припреме свих наших малених сазнања и достигнућа које смо у овом
периоду прикупили (завршни пано, скице, слике, радови, карте), деца су са уживањем
давала предлоге шта тачно желе да презентују својим другарима из млађе групе. Деца су
се претходно усагласила да желе свој завршни пано и крај истраживачког пројекта да
прославе са својим другарима, а коментари деце су били: „Да, да, одушевиће се“, „Да,
биће им забавно да то све виде и слушају“, „Желимо да их позовемо да дођу код нас“ и
слични.
Предлози о презентацији су били разноврсни: „Ја ћу да им причам о Трицераптосу,
Спиносаурусу и Рексу“, “Ја желим карту“, „Могу ли ја наш дино – парк да покажем“,
„Ево ја ћу групне радове“, „Ја ћу наша питања“... Деца су врло актвно, креативно и
кооперативно сарађивала и поделила улоге, док су васпитачи само усмеравали ток
излагања и посматрали са великим поносом и уживањем. А онда је на наш позив млађа
група стигла, деца су их дочекала са аплаузом и широким осмесима, као прави домаћини.
Покушаћемо сликама да дочарамо атмосферу, заједнички труд и рад наше дивне деце.

Презентовали смо своје паное, приказали карту, локације дино паркова, Наш дино – парк,
главни град Србије, наш вртић „Срећицу“, поменули неке од врста диносауруса,
рецитовали песму „Дино - сан“ и наравно уз музичку нумеру „Диносаурус“, сви заједно
ђускали.

