
Септембар у ПУ „ Пчелица“ 
Неготин



Простор у нашој Предшколској установи, увек је био подложан 

променама како би задовољио потребе деце и показао посвећеност 

васпитачком позиву.

Током лета радило се на уређењу заједничких просторија, атријума, 
холова и ходника.



Атријуми обе зграде су места 
заједничког дружења

Пре После 



Атријум који користе старије васпитне 
групе и предшколци

• Простор пре • Простор након промена



Централни хол је добио потпуно нов 
изглед и функцију

Пре
После



Централни хол постао је

место за дружење, игру   и стварање нових идеја



У јаслицама је уређен заједнички 
ходник

Користе га сва деца која бораве 
у вртићу

Деца из васпитних група радо 
обилазе јаслене групе.



Промене у простору у јасленим групама
Просторна целина за скривање и осамљивање



Јасленe групe пре промена



Јасленe групe у игри

Након промена, просторна 
целина за скривање

Кинестетичка просторна 
целина



Јасленe

просторнe целинe за 
симболичку игру …на различите начине



Јаслене групе

Пре промена
Након промена



Јаслене групе

Мали конструктори
Просторна целина за симболичку 
игру



У јаслицама

Садашњим просторним целинама дата 
је „живост“ простору који је раније 
коришћен на другачији начин

Деци је понуђено мноштво различитих 
материјала за игру, конструисање, 
ликовно изражавање



Још неколико просторних целина…

Заједничка скривалица Ликовни кутак у јаслицама



У јаслицама има још идеја…

Мобилна скривалица
Још „падобран“ и игра не 
престаје…



Васпитне групе и њихове просторне 
целине

Игра светлости и боје



Млађи васпитни узраст
Пре промена Након промена



У току лета радило се на уређењу свих делова наше Предшколске 
установе

Деца су учествовала у реализацији идеја васпитача и давали су своје предлоге, излагали 
своје идеје. У размени идеја учествовала су деца свих узраста.



Оно што је направљено у току 
лета, свакодневно се користи

Заједнички простор у 
ходнику добија нов изглед



Просторна целина за визуелне 
уметности

Просторна целина за симболичку 
игру - фризерски салон



Простор за манипулисање
Просторна целина за симболичку 
игру



Групе средњег васпитног узраста

Пре промена у простору Након промена у простору



Симболички кутак Ликовни кутак 



Старије васпитне групе и њихове 
промене

Заједнички ходник након 
промена

Заједнички ходник пре промена



Просторна целина за скривање 
и осамљивање

Просторна целина за 
симболичку игру



Пре промена у простору, радне собе 
изгледале су овако…



Старије васпитне групе

Простор за манипулисање Просторна целина за 
симболичку игру



Старије васпитне групе у игри

Мали конструктори Игра природним материјалима



Просторна целина за симболичку 
игру

Простор пре промена



Старији васпитни узраст има и…
Просторна целина за симболичку 
игру

Литерарна просторна целина



Предшколске групе
Простор пре промена



Предшколске групе и њихове просторне целине

Заједничка игра конструкторима Просторна целина за визуелне 
уметности



Предшколци у свом новом окружењу

У простору за скривање У ликовном кутку и осталим просторним 
целинама заокупљени игром



Симболичка игра Позоришни кутак



Пре промена, двориште вртића 
изгледало је овако



Игра у дворишту сада не престаје

Природни и рециклажни материјали присутни су у игри свакодневно



Мешовита васпитна група
Простор у ходнику Просторна целина за 

конструисање



Просторна целина за 
симболичку игру

Костимирање пред огледалом



Мешовита васпитна група заузета игром



У току лета направљене су промене и 

простору, пре свега у заједничким 

просторијама на отвореном. Сада промене 

настају у радним собама. Преуређују се 

просторне целине ослушкујући дечије идеје и 

идеје родитеља обликовани креативношћу 

васпитача, али и дечије потребе и жеље.

Наставиће се…


