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Од 6,00 до 8,30 часова, ми 
дјеца, се окупљамо и 

играмо. 
У угодној атмосфери уз музику, од 

8,30 до 9,00 часова се припремамо за 
доручак(развој културно-хигијенских 

навика) и доручкујемо. 

Од 9,00 - 11,00 часова заједно се играмо 
са васпитачима и другарима (по 
центрима учећих активности кроз 

манипулативне игре, друштвене игре, 
игре са нагласком на покрету, 

индивидуалне игре,  симболичке игре 
''као да'', слушамо музику и пјевамо, 
рецитујемо, слушамо приче које нам 
васпитач чита или прича). Ако нам 
вријеме дозволи, игра се наставља у 

дворишту.  

Након игре и боравка на отвореном, од 
11,30 до 12,00 часова се припремамо за 
ручак, када учимо како се перу руке и 
умива, а затим ручамо. Неки од нас су 
још мали и васпитач нам помаже да 

ручамо. 

Послије ручка, од 12,00 до 14,30 
часова 

одлазимо на поподневн одмор. 
Кад се наспавамо, будимо се и 
одлазимо у тоалет (развој 

хигијенских навика), а затим  
спремамо собу. 

Од 14,30 до 15,00 спремни смо за ужииу, а 
од 15 до 18 часова се поново играмо (по 
центрима учећих активности кроз 

манипулативне игре, друштвене игре, игре 
са нагласком на покрету, индивидуалне 
игре,  симболичке игре ''као да'', слушамо 
музику и пјевамо, рецитујемо, слушамо 

приче које нам васпитач чита или прича). 
Ако је лијепо вријеме излазимо и у 

двориште док наши родитељи не дођу по 
нас. 
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Од 6,00 до 8,30 часова, ми 
се окупљамо и  

играмо. 
У угодној атмосфери уз 

музику, од 8,30 до 9,00 часова 
перемо руке, сервирамо храну 
(развој културно-хигијенских 

навика) и доручкујемо. 

Од 9,00 - 12,00 часова заједно са 
другарима учествујемо у играма које су за 
нас осмислили и припремили васпитачи 

(центри учећих активности - симболичке, 
конструктивне, имитативне, друштвене, 

индивидуалне игре).  
Понекад настају и нове маштовите игре, 
чији смо ми творци.  Посебним данима са 
наставницима учимо енглески језик и 

пјевамо уз инструмент (клавир, 
хармоника итд.). Када је вријеме лијепо, 

играмо се и учимо вани. 

Послије прања руку, од 
12,30 - 13,00 часова, заједно 
ручамо и васпитачи нам 
помажу да научимо 
правила пристојног 
понашања за столом. 

Након ручка, од 13,00 - 14,30 
часова, одмарамо се уз мирне 
(рекретивне, сублимационе, 
компензационе, корективне). 

Након одмора, од 14,30 до 15,00 часова 
ужинамо, а затим 

од 15 до 18 часова се поново играмо и 
кроз игру учимо док не дође вријеме за 

одлазак кући. 
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У забавишту се од 15,00 
до 15,30 часова, 
окупљамо и 
играмо. Од 15,30 - 17,30 часова заједно са 

другарима учествујемо у играма које су за 
нас осмислили и припремили васпитачи 

(центри учећих активности - симболичке, 
конструктивне, имитативне, друштвене, 

индивидуалне игре).  
Понекад настају и нове маштовите игре, 
чији смо ми творци.  Када је вријеме 
лијепо, играмо се и учимо вани. 

 

Након игре и учења, од 17,30 
до 18,00 часова, припремамо се 
за ужинање (развој културно-

хигијенских навика) и 
ужинамо. 

Од 18,30 до 19,30 часова, одмарамо се 
уз мирне активности (рекретивне, 
сублимационе, компензационе, 

корективне). Након одмора, неки од 
нас посебним данима са наставницом 
уче и ритмичке покрете, док се други 
настављају играти игара које су 
осмислиле васпитачице (центри 
учећих активности - симболичке, 
конструктивне, имитативне, 

друштвене, индивидуалне игре). Ако 
је вријеме лијепо, васпитачица нас 

изведе напоље.
На крају узбудљивог дана, од 
19,30 до 21,00 час, спремамо 

собу (развој културно-
хигијенских навика) и  

припремамо се за одлазак 
кући. 


