


Циљеви:

• Обогаћивање, стицање и усвајање нових знања о занимању
ватрогасца;

Задаци:

•Подстицање и развијање дечје маште;

•Подстицање истраживачког учења;•Подстицање истраживачког учења;

•Подстицање развоја фине моторике кроз цртање, бојење,
сецкање, лепљење;

•Развијање грубе моторике кроз покретне игре, драматизацију;

•Развијање сарадничких односа;

•Развијање логичког мишљења.



Прва фаза: Отварање

� Кроз разговор о занимањима људи и шта би волели да
буду када одрасту схватила сам да деци посебну
пажњу привлачи занимање ватрогасца. Пројекат је
покренут на иницијативу деце.покренут на иницијативу деце.

� Размена претходних искустава, знања и доживљаја
кроз разговор о значају ватрогасца, превозном
средству које користи у раду, изгледу радног одела и
алату који користи у раду.

� Цртање радног одела/униформе ватрогасца и
ватрогасног возила какво бисмо желели да
направимо.



� На основу постојећег знања о теми, питали смо се где

бисмо могли да сазнамо више о ватрогасцима и од кога

бисмо могли да тражимо помоћ за прављење нашег

ватрогасног возила.

� Пројекат смо „послали кући” родитељима.

� Израдили смо почетни пано на који смо ставили цртеже

деце и предлоге родитеља, као и наше идеје да сазнамодеце и предлоге родитеља, као и наше идеје да сазнамо

више о занимању ватрогасца (посета ватрогасној станици).



Друга фаза: Развијање

� Како бисмо сазнали више о ватрогасцима одлазимо у

библиотеку и проналазимо сликовнице о

ватрогасцима. На рачунару у библиотеци

претражујемо на интернету слике и филмове о

ватрогасцима.ватрогасцима.



� Истражујемо локалну средину са познаваоцима

проблематике, тј. одлазимо у посету ватрогасној станици.

Разговарамо са ватрогасцима о њиховом послу,

ватрогасном оделу, од ког се материјала прави и зашто им

је потребно, шта је све потребно да имамо на ватрогасном

возилу и како да направимо своје возило.



� Након посете ватрогасној станици договарамо се где ће

бити наше ватрогасно возило, а затим радимо на

скупљању материјала за израду. Родитељи и деца доносе

картонске кутије, креп папир, црево, летвице за мердевине

итд. Правимо ватрогасно возило. Од вишка картона

правимо зграду, режемо прозоре и цртамо ватру на

згради.згради.

� Правимо одело ватрогасца тако што на црну дуксерицу

лепимо жуту лепљиву траку. Од папирних тањирића

правимо кациге.

� Када смо направили одело ватрогасца, ватрогасно возило

и зграду у пламену, деца су кроз игру представила

занимање ватрогасца.





Трећа фаза: Затварање

� Од фотографија које су настале током пројекта

направили смо филм (видео приказ) „Ја као

ватрогасац”. Деца су преко фотографија објашњавала

цео процес својим другарима из вртића, а затим

родитељима.родитељима.

� Деца су својим другарима у вртићу представила

ватрогасно возило, зграду у пламену и одело

ватрогасца. Друга деца су имала прилику да уђу у

наше возило и разгледају га.

� У ходнику смо поставили слављенички пано са

фотографијама насталим током пројекта.


