
 

Подржите
ваше дете за
повратак у

вртић

 
Чекамо вас и
радујемо се

заједничкој игри



Знамо да са
нестрпљењем
ишчекујете поновно
дружење са вртићем,
зато вас молимо да
заједно учинимо да
поновни повратак
вашег детета буде што
лепши и безбрижнији:

*полазак
вашег детета у вртић,
после дужег боравка
проведеног у породици
носи извесне новине;
*са дететом разговарајте о
повратку у вртић,
другарима и омиљеним
играма, играчкама и
лепим искуствима које
носи из вртића,
*у разговорима
наглашавајте име
васпитача, објасните му да
да га са радошћу  чека;



ако дете реагује при
одвајању, кратко
објасните детету да ћете
ви ићи на посао, али да
ћете као и увек, доћи по
њега након
поподневног одмора и
ужине;

* припремите га на то да
ће  га васпитачица
дочекати са маском на
лицу, пробајте му
објаснити зашто се носе
маске у последње време;

*подсећајте дете на сва
она лепа искуства које је
имало у играма у
дворишту и реците му да
ће овога пута у вртићу
највише времена
проводити у играма у 
 дворишту;
*иницирајте видео
позиве са васпитачима
преко Вибер групе и
укључите дете у разговор
како би дете осетило
поверење и са радошћу
дошло у вртић;



*и на крају ваша осећања
и  узнемиреност највише
осећа ваше дете. Онолико
колико ви покажете
сигурност, поверење,
опуштеност и радост када
предајете дете васпитачу,
толико ће се ваше дете
осећати сигурније и
безбрижније доживети
поновни повратак у вртић. 
 
 
 
 



 

 
*ту смо да као и до сада
отворено разговарамо о
свему, а посебно о
заједничкој подршци
добробити деце и да
поново успешно уживају у
вртићу;
*информишите се о
мерама заштите и начину
организације рада у
нашем вртићу и поштујте
мере и препоруке.
Пратите упутства и будите
спремни да може доћи до
промена у складу са
ситуацијом;
*за сва питања и дилеме
доступми смо као и увек
путем телефона и е-маила.

У складу са препорукама
надлежних министарства,

апелујемо на све родитеље
који су у могућности да са

својом децом остану код куће.

Поштовани родитељи,

 Стручни сарадник
педагог 


