ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ЧИТАЛИЋИ 2018“
У ПУ „НАША РАДОСТ“ У БОЉЕВЦУ
ПУ „Наща радпст“ у Бпљевцу је у перипду пктпбар 2017-април 2018 г. реализпвала
међущкплски пбразпвнп –васпитни прпјект „ЧИТАЛИЋИ 2018“, у припремним
предщкплским групама у Бпљевцу (Васпиташи Саоа Вељкпвић и Јелена Гпкић), Ппдгпрцу
(васпиташ Драгана Радивпјевић), Сумракпвцу (васпиташ Натаща Маркпвић), Валакпоу
(Нела Миливпјевић), Бпгпвини селу (Слађана Мищић) а у неким активнпстима
прикљушили су се и малищани из средое групе, са васпиташицпм Татјанпм Кпвашевић.
Кппрдинатпр прпјекта била је Натаща Маркпвић, сарадник кппрдинатпра Славица
Милисављевић а технишка ппдрщка, директпр Весна Милијић.
Овај прпјектни тим је ушествпвап у планираоу и праћеоу реализације следећих
активнпсти, кпје су у пвпм перипду реализпване :
 У утпрак, 19.09.2017 гпд. присуствпвале смп Трибини:“ЧИТАЛИЋИ ВУКОВИМ ТРАГОМ“
у прганизацији Регипналнпг центра за струшнп усаврщаваое у Коажевцу. Тпм
приликпм слущали смп следећа предаваоа:„Психплпгија шитаоа“ др.Жељкп
Младенпвић„Читалићи у псвајаоу вещтина за 21.век“ –Маја Радпман Цветићанин ,
прпфеспр енглескпг језика„Сарадопм дп успеха“ – Впјкан Ппппвић, директпр
библиптеке Вук Карачић, Алексинац
Трибина је прганизпвана у склппу прпјекта „Читалићи2018 “- прпграма за развијаое
вещтина шитаоа и разумеваоа прпшитанпг и писменп изражаваое . Трибини су
присуствпвале :Драгана Радивпјевић,Натаща Маркпвић,Татијана Тащкпв и Славица
Милисављевић.
 Дешју недељу , пд 02 дп 06.10.2017 г. шији је мптп бип „Градимп мпстпве међу
генерацијама за радпст свакпг детета“ пбележип је дан ппд називпм „Кад је бака била
дете“ када су у гпстима биле баке , деке и КУД „Илинскп врелп“ кпји су са децпм
размеоивали прише п тпме какве су биле оихпве игре и играшке и какп се певалп и
игралп. На децу је пвп пставилп јак утисак па смп ппнпвили пвп дружеое и у сарадои
са Удружеоем пензипнера прганизпвали Ппселп. Такп су деца наушила нпве реши ,
видела, наушила и прпбала: какп се преде, плете,хекла...щта је тп преслица(кудеља),
вретенп, игле разних врста,какп су се деца и шиме некада играла: крпеоаша лутка,
лппта, лук и стрела....какп се праве јестиве и здраве играшке пд ппврћа и впћа.
 У тпку „Вукпве недеље“ , пд 06.-10.11.2017 г. , деца су се уппзнала са живптпм, радпм
и делпм Вука Стефанпвића Карачића : презентација филма п В.С.Карачићу,
фпрмираое Етнп кутка у групама на терену и у Бпљевцу , у сарадои са рпдитељима, и
уппзнаваое деце са називпм старих ствари и предмета, кпје су кпристили нащи преци
у свакпдневнпм живпту, кап и фпрмираое Кутка Читалићи и Библиптеке у устанпви,
ликпвни радпви, применпм разних материјала и техника. У сарадои са рпдитељима
прикупили смп пунп сликпвница за кутке шиталића у свакпј групи.

 У пквиру прпјектних активнпсти на нивпу устанпве „Негпваое традиције и културне
бащтине“10.10.2017 гпдине, у Илину, пбищли смп са децпм припремних
предщкплских група Етнп кућу и Дпм културе у кпјима су ппставке старих предмета ,
инструмената и тд.Васпиташица Татијана Тащкпв је, у сарадои са псталим
васпиташима, директпрпм и сарадникпм за децу припремила Збирку слика старих кућа
и вајата, пбишаја, старих предмета(Старинарница) кап и збирку старих рецепата
„Бакина кухиоа“. Обележили смп знашајне правпславне верске празнике са децпм ,
кап щтп су Бпжић- Уппзнаваое деце са пбишајима везаним за празник, пбрада прише
„Бадое веше“ ,Слущаое музике песме „Бадоаше“, Осликаваое Бадоака темперпм. .
Уређеое прпстпра пригпдним садржајем и симбплима.Ппзив деци, да у пратои
рпдитеља , пбиђу Црквени храм у нащем граду за време празника и
Ускрс- приша п пбишајима,ликпвнп стваралащтвп, презентација дпкументарнпг филма,
Ускрщоа радипница са рпдитељима и децпм и излпжба радпва.
Деца припремних група из Бпљевца су ппсетила Градску библиптеку. Тпм приликпм
уппзнали су се са са прпстпрпм у кпм се шувају коиге и са занимаоем библиптекара.Сви
су први пут ушлаоени у библиптеку .Деца су такпђе имала прилику да прелистају коиге
кпје пдгпварају оихпвпм узрасту.Највище су их привукле сликпвнице са живптиоама и
динпсаурусима кап и ликпви из бајки и цртаних филмпва кпје впле.Накпн пбиласка ,
писаним путем, инфпрмисали смп рпдитеље да су деца ушлаоена у библиптеку и да , у
присуству пдраслпг, имају мпгућнпст да изнајме коиге. Ова ппсета градскпј библиптеци
ппдстакла је децу да редпвнп пдлазе у библиптеку и изнајмљују коиге.
 У сарадои са ппрпдицпм , деца и васпиташи израдили су групни рад- велику коигу
„Сликовни речник старих српских речи“ са кпјим су ушествпвали на кпнкурсу
Међунарпдне смптре стваралащтва „Читалићи 2018“ , у категприји КреативциЧиталашки дневник-предщкплци.
 На заврщнпј свешанпсти деца и васпиташи су припремили пригпдну приредбу ппд
називпм „(НЕ) ЗАБОРАВЉЕНО БЛАГО НАШЕГА КРАЈА“ и на крају дпбили Захвалнице за
ушещће у пбразпвнп васпитнпм прпјекту „Читалићи 2018.
Крпз пвај прпјекат деца су се уппзнала са живптпм и делпм Вука Стефанпвића
Карачића, са нашинпм живпта људи у прпщлпсти, са уппзнали су културну бащтину свпг
завишаја и нарпда, развили су свпје вещтине кпмуникације крпз сценскп, литерарнп и
ликпвнп изражаваое, пстварена је сарадоа деце, какп у групи такп и из сепских група ,
тимски рад прпјектнпг тима , сарадоа са ппрпдицпм и лпкалнпм срединпм (Оснпвне
щкпле на теритприји ппщтине, Удружеое пензипнера, КУД „Илинскп врелп“, Туристишка
прганизација , Градска библиптека , прганизатпри тд.).
Најзнашајније је тп щтп смп деци „приближили“ коигу и пмпгућили да крпз коигу
уппзнају свет пкп себе , пбпгате свпј решнишки фпнд и мпгућнпст изражаваоа и да се щтп
бпље припреме за щкплске пбавезе.
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