


Смеће бацајте у канту како би заштитили животну средину 



Сваки грађанин треба да се понаша одговорно и то тако што 
ће својим гестом утицати на смањење загађујућих материја 
у ваздуху. 
 



 

Истраживања су показала да половина 
укупног загађења ваздуха настаје од 
саобраћаја. 



Сва правила и обавезе у саобраћају односе се и на тебе. 



 Пешачење је од изузетног значаја за здравље и имунитет 
појединаца и колектива, као и одржавање менталне хигијене 
 

Група “Звончица”-Табановац-васп. Марија Срејић 



 

Руке треба прати у топлој текућој води,јер топла вода 
боље уништава узрочнике болести него хладна 

  

Група “Звончица”-Табановац-васп. Марија Срејић Група “Пчелица”-Шетоње-васп. Драгица Божиловић  



 

Деца могу много да науче о природи ако је виде и ако су 
део ње. 
 

Група  “Лане”-Каменово-васп.Славица Станојловић 

Група “Цветић”-Орешковица-васп.Силвана Мартиновић 



Стручњаци саветују да водимо рачуна о исхрани, 
која је уз физичку активност једна од најбитнијих 
за здравље човека. 

Група “Звончица”-Табановац-васп. Марија Срејић Група “Зека” -Петровац васп. Сања Панић, 
Анђелка Спасојевић Груп “Сунце и Колибри”-Петровац-васп. Тања 

Мирковић, Слађана Божић 



Група “Меда” Петровац васп. Ана 
Миленковић Ивана Станојевић 

Други веома важан аспект здраве исхране је 
здравствена безбедност намирница. 

Група “Пачићи” Бистрица васп. Ивана Стевановић Група “Зека” Буровац васп. Данијела Костић 
Угриновић 



Група “ Пчелица” Петровац Биљана Ђорђевић, Јелена Симоновић 

Савет за правилну исхрану би подразумевао 
следеће: редовни оброци, правилан избор врсте 
намирница и начин њихове припреме. 

Група “Делфин” Петровац васп. Сузана Иванкић, Тијана 
Милетић 

Група “Цврчак” Петровац васп. Ивана 
Митровић, Мага Богосављевић 

Група “Звездице” Рановац васп. Снежана 
Радосављевић 



•Како развити еколошку свест код деце? 
Неретко је присутно схватање да су деца предшколског узраста још увек 
мала да би истраживала и бавила се садржајима који се односе на 
екологију и заштиту животне средине. А исто тако смо свесни да су деца 
у овом узрасту као „сунђери“, да упијају све око себе, различите 
садржаје, информације, ставове... Оно што дете доживи и има у свом 
искуству до поласка у школу има значајног утицаја на његов каснији 
развој. Начин комуникације са децом, одраслима, светом око себе, у 
многоме зависе од искуства које су деца имала током предшколског 
периода свог живота. Самим тим, ако желимо да развијамо еколошку 
свест код деце, намеће се закључак да би са активностима које томе 
доприносе требало започети још у овом периоду. Како деца 
предшколског узраста уче кроз игру, истраживање и сопствено искуство 
и доживљаје, активности које подстичу развој еколошке свести треба и 
ускладити са овим карактеристикама дечјег учења. Дакле, о очувању 
животне средине децу не треба подучавати, не треба им говорити шта 
треба или не треба да раде, већ их што више треба доводити у ситуације 
да сами открију шта је добро а шта не за животну средину. Осим тога, 
веома важан је и пример који ми сами дајемо деци. Деца ће усвојити 
одређене навике не зато што им ми говоримо шта треба да раде, већ 
зато што их ми као одрасли практикујемо. Дакле, по мени најважније 
што је потребно како бисмо подстакли развој еколошке свести код деце 
је омогућавање да деца истражују различите аспекте свог окружења, да 
уз нашу подршку откривају и сазнају шта је добро а шта не, као и да им 
својим примером континуирано показујемо како својим понашањем 
можемо да унапређујемо своју животну средину. 

•Колико је породица битан фактор у развијању еколошке свести код деце? 
Породица је најважнији фактор целокупног развоја деце. Од својстава примарне 
породичне средине, пре свега од тога какви су били односи у примарној породици, да ли 
је и у којој мери породица била подржавајућа, какве је ритуале практиковала у свом 
функционисању, у великој мери зависи које ће карактеристике, навике, ставови бити 
доминантни у каснијем животном добу. На пример, ако родитељи презаштићују дете, 
раде све уместо њега (хране га, облаче), велика је вероватноћа да ће такво дете постати 
несамостално очекујући да сви испуњавају његове жеље, да све буде по његовом. У том 
контексту, ако желимо да дете када одрасте има развијену еколошку свест, требало би да 
размислимо о свом примеру, о примерима које дете може да види у оквиру своје 
породице, о увреженим навикама наше породице, јер је управо то оно што ће одредити 
даљи дечји пут и понашање. Већа је вероватноћа да ће дете чија породица на свом микро 
плану води рачуна о заштити животне средине (гаји биљке у свом домаћинству, води 
рачуна о класификацији и одлагању смећа и сл.) имати исте навике када одрасте. 

•Предлог активности које ће помоћи деци у развијању еко свести? 
Још једном је важно нагласити да активности за децу треба прилагодити начину на који 
она уче тј. треба имати у виду да деца уче кроз своје искуство, кроз оно што раде и 
доживљавају, кроз оно што виде у свом непосредном окружењу. С тим у вези, мислим 
да је посебно значајно водити рачуна о навикама и ритуалима у оквиру своје породице, 
као и укључити дете од најмањег узраста у различите животно-практичне активности у 
оквиру породице. На пример, укључити дете у одржавање баште или биљака које 
имамо у породици, у одлагање и избацивање смећа, нека то постане дечје задужење 
које ће, свакодневним понављањем, полако прерастати у његову навику. Такође, у 
оквиру породице можете формирати мале еко патроле које би истраживале своје 
непосредно окружење и проналазиле места која би требало очистити. Осим тога, са 
децом се можете такмичити ко ће пре очистити одређени простор нпр. нацртане 
кругове који симболизују планету и на које побацате папире који представљају смеће. 
Можете заједно са дететом анализирати различите материјале са којима долазите у 
контакт нпр. пластика, отпаци од воћа – да ли су биоразградиви, колико им је времена 
потребно да се разграде и сл. Заједно са дететом потражите одговоре на ова питања на 
интернету чиме ћете још више подстаћи дете да истражује. Међутим, без обзира на све 
активности које понудите детету, уколико се ви понашате неадекватно, те активности 
неће имати ефекта, јер ће деца следити ваш пример, а не ваше савете. Зато је важно да 
пре свега радимо на себи и својим навикама како бисмо на прави начин утицали на 
формирање еколошке свести и пре свега навика код наше деце.  

Ивана Милановић, 
психолог, педагошки саветник 

ПУ “ГАЛЕБ” Свака генерација је одговорна за преношење лекција о 
будућности света и очувању планете наредној генерацији.  



- Група „Звончица“ Табановац, васп. Марија Срејић   
 

Шта је то екологија? 
Брине о томе где се баца смеће и пази да нико не ломи 
гране од дрвећа. (Виктор 6 год.) 
Екологија се брине о животињама. (Уна 5 год) 
Екологија се брине о природи. (Николина 6 год) 
То је неки лек! (Јова А. 4 год) 
То је нека природа. (Невена 4 год) 
Еколог покреће неке ствари. ( Јован П. 4 год) 
Еколог је багер. (Теодор 4 год) 
Еколог боји цвеће! (Нађа 4 год) 
Шта то загађује ваздух? 
Дим из фабрике. (Виктор 6 год) 
Смеће које смрди. Дим из роштиља. (Николина 6 год) 
Дим из аутомобила. Када је вазух загађен цвеће је 
тужно. (Невена 4 год) 
Када неко ложи ватру. (Јован П. 4 год) 
 - Група „Звездице“ Рановац-васп. Снежана Радовановић 
  
Шта је то екологија? 
Екологија је хемија, биоогија и извор воде. (Лара) 
Екологија је тишина! (Нада) 
Екологија је када ме тата води да помиришем сено и оно баш 
лепо мирише. (Лука) 
Екологија је када радиш као уметник! (Марија) 
Екологија је вода. (Василиса) 
Екологија је природа када возим бицикл. (Стефан) 
Екологија су чисте руке! (Магдалена) 
Екологија је водено пластична чаша! (Давид) 
Екологија је када се сваки дан играш. (Виктор) 
Екологија је да се једе нешто здраво! (Матеја) 
Екологија је здрава вода! (Мелание) 
 

-Група „Зека“ Буровац-васп. Данијела Костић Угриновић 
 
Шта је то екологија? 
Екологија је ручни рад. (Анастасија 6 год.) 
Можда те тамо лече! (Матеја  6 год.) 
Екологија је пањ. (Елена  6. год.) 
Екологија је све. (Урош  6 год.) 
Екологија је кад се чисти кућа. (Катарина  6 год.) 
Мислим да тамо нешто праве. (Јулијана  5 год.) 
Екологија ми личи на нешто као небо. (Неда  4 год.) 
Екологија може да буде нека играчка. (Магдалена  5 год.) 
Екологија је небо.(Богдан  4 год.) 
Екологија то су неке животиње. (Александар  5 год.) 
Екологија је дрво. (Павле  5 год.) 
Екологија је облак. (Хелена  4 год) 

Шта то загађује ваздух? 
Вздух загађује смеће. (Анастасија  6 год) 
Кад нешто много смрди то загађује ваздух. (Матеја  6 
год.) 
Ваздух загађује лишће. (Елена  6 год.) 
Зима загађује ваздух. (Урош  6 год.) 
Ветар загађује ваздух. (Катарина  6 год.) 
Смрад загађује ваздух. (Јулијана  5 год.) 
Смеће загађује ваздух. (Неда 4 год.) 
Ветар загађује ваздух. (Магдалена 5 год.) 
Смеће загађује ваздух. (Богдан  4 год) 
Дим нам загађује ваздух. (Александар  5 год) 
Ветар нам загађује ваздух. (Павле 5 год.) 
Ваздух се загади кад нешто прскамо. (Хелена  4 год.) 
 



Група “Сунцокрет” Петровац васп. Маја Стојимировић, Биљана Лукић Група “Лептирић” Петровац васп. Невенка Обрадовић, 
Александра Јеремић  



Јасмина Милосављевић  
Скупштина општине Петровац на Млави 

Милош Јанковић   
општинска управа Петровац на Млави 
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