Пријатељи деце Србије
Општинска организација Лесковац
Тел.: 064 0332705
Е-маил: prijateljideceleskovac@gmail.com

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
ОД 7.10. ДО 13.10.2019. ГОДИНЕ
Понедељак
07.10.2019. Отварање Дечје недеље и акција ,,Деца – деци“
- Први час у свим школама посвећен Конвенцији о правима детета.
- Почетак акције Деца деци – прикупљање сликовница, књига, лектира, прибора.
Отварање ,,Солидарне кутије“ у коју ће ученици убацивати новац за куповину ужине
угроженој деци из школе.
Уторак
08.10.2019. Седница ученичких парламената
11.00 – Седница ђачких парламената у ОШ ,, Јосиф Костић“
Сусрет ђачких парламената свих школа из нашег града и околине биће одржан у
просторијама Центра за економику домаћинства.
10.00 - 11.30 ОШ ,,Јосиф Костић“ организује ликовну радионицу за две групе
предшколаца у Центру за економику домаћинства.
Среда
09.10.2019. Отворена врата
12.00 – 13.00 Посета градоначелнику ( 5 ученика из школе, група предшколаца)
Четвртак
10.10.2019. Презентација дечјег стваралаштва и креативне радионице
11.00 – 12.30 ОШ ,,Вожд Карађорђе“ Лесковац организује ,,Математички квиз“ за ученике
4.разреда (3 ученика из школе)
Петак
11.10.2019.
Свечани пријем првака у Дечји савез – ову активност свака школа организује у оквиру
свог програма.

Током целе недеље УРНЛ и Кућа Вештина у Дечјој недељи организују
велики број креативних радионица, предавања и трибина. Распоред
планираних активности налази се на следећој страни. Уколико желите
да учествујете у некој од предвиђених активности молимо Вас да се
благовремено пријавите преко мејла prijateljideceleskovac@gmail.com или
на телефон 064/0332705.
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ПОНЕДЕЉАК,

Радионица

07.10.2019.

Балета – Пируета

ИринаМиљковић,
Балерина из Русије

Два термина
17.45

Балетске радонице за децу
од 4 до 12 година – до 20
учесника.

19.00

УТОРАК,
08. 10 .2019.

СРЕДА,
09.10.2019.

Радионица
„Тапшалица”

Александра Васић,
музички педагог

Трибина
„Даправосвако дете ужива лако”

Гордана Живковић
Милан Тончић
Зоран Илић

Радионица „Јесен у
рукама”

Милица Митровић,
Светлана Момчиловић и
лични пратиоци

Драмски студио
Драмска радионица
„Од драмског
покрета до окрета”

Графомоторичка
радионица–
„Картица,
боцкалица”
ЧЕТВРТАК,
10.10.2019.

ПЕТАК,
11. 10. 2019.

Роботика – направи
свој џепни рачунар

ДушанБлагојевић,
наставник српског језика и
књижевности и драмски
педагог

Предшколски узраст;
родитељи и деца – до 20
учесника.
Родитељи предшколаца
првог и другог разреда – до
60 учесника.

13.00

Деца са личним
пратиoцима

Два термина

У првој групи 5. и 6. разред;
у другој 3. и 4. разред
основне школе – до 20
учесника по групи.

11.00
14.00

За децу од 7 до 11 година –
до 12 ученика до 2. разреда.
16.30-17.45

Душанка Срећковић, наст.
математике
и Теодора Срећковић
вршњачки едукатор, програмер
Светлана Црњаковић,
физиотерапеут

Радионица
„Из вртића у
школу лако –
додир, укус, мирис,
звук”

Гордана Живковић, просветна
саветница

Музички
интрумент
саксофон, у развоју
фине моторике

Предраг Ристић, професор

Радионица

Душан Благојевић и
Татјана Илић,
натавници српског језика и
књижевности

Радионица
Лавиринт Циљ:
Решаваое
прпблема
прпстпрне
пријентације.

18.00

Јелена Здравковић, логопед
Милица Митровић, педагог

Радионице корекције
и атреакције за децу

„Читам и
(раз)умем”

16.30

14.00

16.30

Циљна група
5. и 6.разред – до 20
ученика.
Задецуод 7 до 15 година
Напомена: децадолазеса
личним пратиоцима

За децу од 5. до 7. година –
до 15 учесника.
17.00

До 3 ученика – деца долазе
са личним пратиоцима
18.00

Ученици 7. и 8. разреда.
18.30

Драгица Антанасијевић

Млађи узраст, дп 3. разреда.
15.30

