
ИЗЛЕТ И РЕКРЕАТИВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ВАСПИТАЧА  

У ОБЈЕКТУ ''ЈЕЛЕНКО'' У РИБАРСКОЈ БАЊИ 
 

 У складу са потребама деце и породице у месецу октобру и новембру реализован 

је излет и рекреативни боравак деце у објекту ''Јеленко'' у Рибарској Бањи.  

 Овакав програм рада пружа могућности да се коришћењем природних ресурса 

утиче на целокупан психо-физички развој детета. Од посебног је значаја утицај да 

се на раном узрасту формирају навике за боравак и активности на отвореном простору 

а нарочито у природи јер су савремени услови живота постали синоним за недостатак 

физичке активности и контакта са природом и њеним благодетима. 
 

  



  У јесењем периоду излет је реализован у месецу октобру у 14 група у 

периоду од 10.10.2018.год. до 29.10.2018.год. На целодневном излету у овом 

периоду било је 946 детета и 104 васпитача средњих, старијих и припремних група 

са градског и сеоског подручија.          

  Рекреативни боравак реализован је у месецу новембру у једној смени у 

трајању од 5 дана (4 ноћења) у периоду од 06.11.2018.год. до 10.11.2018.год. На 

рекреативном боравку у овом периоду било је 69 детета и 9 васпитача старијих и 

припремних група са градског подручија. 

  Реализација излета и рекреативног боравка представља посебан вид 

организације васпитно-образовног рада са децом у природи. Садржаји који се 

реализују  планирају се у складу интересовањима, потребама и могућностима 

конкретне васпитне и омогућавају остварење различитих циљева: 

• Очување и унапређивање здравља деце  

• Развијање природних облика кретања и моторичких способности деце у 

природним условима  

• Развијање навика о здравом начину живота  

• Развијање способности доживљавања и упознавања природе, њених законитости и 

лепота  

• Формирање и доградња моралних ставова о поступцима човека у односу на 

природу  

•  Развијање навика креативног провођења слободног времена  

• Стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз развијање толеранције 

у односима са другима  

• Успостављање позитивне социо-емотивне климе у групи и објекту и подстицање 

веселог расположења  



ПРИРОДА – ''МЕСТО ЗДРАВЉА И ЗНАЊА'' 

 

              
 

Шетња у шуми 



   
У додиру са природом 

 

        



           
Посета сеоског домаћинства 

 



    
Игре и активности у природи 



    
 

 

Упознавање са историјом краја 
 



          
 

 

 

Посета значајних објекта и упознавање занимања људи 



        

Традиционалне игре 
 

 



                 
 

Вода је извор живота 



      
 

Слободна игра у дворишту објекта''Јеленко'' 

 

 

Традиционалне вредности 



 

 
 

               
 

    Мирне игре у објекту       Логорска ватра 
 



 

 

 

 
 

 

Вечерње активности забавног карактера 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Поздрав из објекта ''Јеленко'' 


