Учимо кроз игру

Циљеви рада у продуженом боравку у
складу су са општим циљевима основног
образовања
1. Прати и допуњује образовно-васпитни
рад у редовној настави

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

2. Подстиче развој физичких и
здравствених способности деце
3. Развија и негује другарство и
пријатељство
4. Пружа помоћ ученицима у савладавању
наставног градива
Особености рада у продуженом боравку


Међусобно се преплићу и повезују рад,
учење и игра



Флексибилан и динамичан начин рада



Индивидуални приступ сваком детету



Леп простор прилагођен дечијим
потребама



Опремљеност техничким и дидактичким
средствима



Активности у слободном времену
ученика имају рекреативно-забавни и
стваралачки карактер



Mогућност индивидуалног праћења
развоја и социјализације сваког детета, у
наставним и ваннаставним активностима

Основна школа
ОШ”ЈОВАН ДУЧИЋ”
ПРЕРАДОВИЋЕВА 6
ПЕТРОВАРАДИН

Телефон/факс: 021/6433 - 201
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www.osjducic.edu.rs
E-mail адреса jducic@eunet.rs
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СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАД У ПРОДУЖЕНОМ
БОРАВКУ
У циљу пружања помоћи запосленим и
преангажованим родитељима, школа даје
могућност продуженог боравка деце у школи
у ваннаставном времену.
Стручни тим за рад у продуженом боравку
чине два учитеља. Учитељи из боравка
редовно сарађују са учитељима који воде
одељења, затим са педагогом и психологом
и управом школе.
Учитељи из боравка одржавају редовне
индивидуалне консултације са родитељима
ученика по питању напредовања и
понашања њихове деце.
Ангажовани су и у активностима са
ученицима које се одвијају у околини
школе—парк, дечије игралиште, кроз
спортске игре и радионице у природи.
Учитељи који раде у продуженом боравку
раде у две смене и недељно се смењују: пре
подне рад се одвија до 12 часова, а после
подне до 16 часова. Они се редовно
договарају и заједнички планирају дневне и
месечне активности.

РАСПОРЕД РАДА У ПРОДУЖЕНОМ
БОРАВКУ

6,30 - 7,30 — окупљање
7,30 - 8,00 — доручак

8,00 - 9,30 — читање домаће и школске
лектире, израда домаћих задатака, посета
библиотеци
9,30 - 10,00 — ужина
10,00 - 10,30 — гледање едукативног ТВ
програма, друштвене игре

10,30 - 11,30 — слободне активности:
музичко и ликовно стваралаштво,
физичке активности
11,30 - 12,00 — ручак прва група
12,30 - 13,00 — ручак друга група
13,00 - 16,00 — активности из
преподневне смене са групом ученика
која је завршила наставу

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ
БОРАВКУ
У групе продуженог боравка укључују се
ученици одељења првог и другог разреда,
али по потреби и ученици трећег и четвртог
разреда.

У продуженом боравку постоје потпуно
обезбеђени услови за рад.
Време се проводи у извршавању школских
обавеза - домаћих задатака, али и у игри и
одмору. Наставници пружају помоћ деци
при изради домаћих задатака, али циљ је
мотивисати ученике да буду што
самосталнији и одговорнији према раду.
Када се заврше школске обавезе,
наставник заједно са ученицима организује
слободно време.
Слободне активности се састоје из
креативно-стваралачких и васпитних
радионица, спортских активности,
друштвених игара, гледања образовних
емисија и цртаних филмова, активности у
природи—дворишту и оближњем парку.
У склопу боравка постоји и трпезарија која
је прилагођена за исхрану деце. О
квалитету исхране ученика брине комисија
за исхрану.
Родитељи ученика првог разреда који
примају дечији додатак, као и родитељи
који имају троје деце, имају право на
бесплатан продужени боравак.

