
ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ – 
ПРАКТИЧНИ САВЕТИ ШТА 
РАДИТИ КОД КУЋЕ СА 
ДЕЦОМ 



У КУХИЊИ 

Кухиња представља прави сензорни рај за дете: ту се додирује, ту се проба, ту 
се осећају мириси и ту се ради рукама. 

У кухињи са децом можемо да обављамо  

велики број различитих активности.  

• Организовање кухиње 

• Постављање стола 

• Припремање ужине 

• Сечење 

• Мазање кришке хлеба 

• Прање судова 

• Прављење хлеба 

 



ПРЕРУЧИВАЊЕ И ПРЕСИПАЊЕ 

• Када дете покаже жељу да преручује, пресипа, сипа и просипа воду, 
оно ће уживати да то вежба и развија своју прецизност и изван ових 
тренутака игре. 

 

 

• Важно је демонстрирати ову активност  

детету коришћењем прецизних и спорих  

покрета да би оно могло добро да их  

разуме и прихвати. 



ПРЕСИПАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ 
СУНЂЕРА 

• Ова активност, између осталог, учи дете како да користи сунђер. Оно 
такође учи да сунђер не може да упије воду ако се не исцеди. 



„ПЕЦАЊЕ“ СИТНИХ ПРЕДМЕТА 

• Започињемо са крупнијим предметима 
и кутлачом с рупицама, а када дете 
добро овлада покретима, дајемо му 
кухињску лопатицу с прорезима. Оно ће 
тада морати да испољи већу 
прецизност.  

 

• Захваљујући овој активности дете ради 
на координацији око- рука, прецизности 
и стрпљењу, као и способности 
концентрације. 



ЈОШ НЕКЕ ИДЕЈЕ ЗА АКТИВНОСТИ ИЗ 
ПРАКТИЧНОГ ЖИВОТА 

• Прање салате 

• Прање шампињона 

• Гуљење кромпира 

• Чишћење грашка 

• Требљење пасуља 

• Прављење пице 

• Прављење колача 

• Коришћење лепка... 



„ЛОВ НА БОЈЕ“ 

• „Лов на боје“ је забавна игрица која подстче 
дете да одвоји време да би посматрало боје. 
Ова активност може се обављати чим дете 
покаже интересовање за боје и када је у 
стању да их разликује.  

• На самом почетку, без обзира на то што ова 
вежба делује лако, детету ће бити потребан 
мали подстицај.  

• Треба избегавати да се истовремено ради 
са више боја да се не би изазвала конфузија 
код детета и да би оно могло да запамти 
одређену боју.   



ВИЗУЕЛНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ 

• Ова активност, коју је веома једноставно припремити, може да се 
развија све више, како се дететове способности буду повећавале.  



ВРЕЋИЦА СА ТАЈАНСТВЕНИМ 
ПРЕДМЕТА 

• Циљ ове игрице је да 
развија чула додира код 
детета помоћу стерео- 
гностичког осећаја – то је 
способност да се 
препозна облик предмета 
додиривањем.  

 

 



ДОДИРИВАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРИЈАЛА 

• Можемо задовољити дететову радозналост дајући му различите 
материјале да их додирује. Оно ће уживати да меси хлеб, да гурне руке 
у теглу са зрнима пасуља, да милује крзно неке животиње... Све ово 
обезбеђује детету сензације које може јасно да разликује и пружа му 
информаије о окружењу. 



ЧУЛО МИРИСА И УКУСА 

Слично принципу врећице са тајанственим предметима, можемо са 
дететом да се играмо погађања искључиво на основу укуса.  

Дајемо му намирнице чији се укуси веома разликују: Џем, јогурт, 
компот...  

Неког другог дана предлажемо детету да проба све што можемо да 
пронађемо у кухињи, у башти, или негде другде: маслиново уље, зелену 
салату, купус, хлеб... 

 



РЕЂАЊЕ ПЕРЛИЦА 

• Ређање перлица је додатна етапа у 
развијању прецизности и раду прстима. На 
почетку, дете може да ређа перлице на 
штапић (кинески за јело или онај за 
ражњиће) који држи  руци. 

• Након тога можемо да му дамо канап, 
водећи рачуна да један крај учврстимо, 
обмотавајући га селотејпом у дужини од 
око  три центиметра. Уместо канапа 
можемо користити пертлу. 



ПРЕМЕШТАЊЕ СТВАРИ ПОМОЋУ 
ПИНЦЕТЕ 

•  Потребно је обезбедити дрвену пинцету 
(може се и направити од два штапића од 
сладоледа) и предмете које ће дете њоме 
хватати. За почетак бирамо прилично велике 
предмете – орахе или велике дрвене 
куглице. Касније можемо детету да 
обезбедимо мање предмете и то ће од 
њега захтевати више коцентрације и 
прецизније покрете фине моторике. 



КАРТИЦЕ И ПРЕДМЕТИ 

• Ова вежба помаже детету да  
схвати прелажење на 
апстрактно размишљање. 
Предмет који дете држи у руци 
исти је као онај који се налази 
на картици.  

 



•НЕ ТРЕБА ЗАБОРАВИТИ ДА СЕ РАДИ О 
ЗАЈЕДНИЧКИМ АКТИВНОСТИМА, А НЕ 
О ДИДАКТИЧКИМ ВЕЖБАМА У 
КОЈИМА ДЕТЕ ТРЕБА ДА УЧЕСТВУЈЕ 
ДА БИСМО МИ БИЛИ ЗАДОВОЉНИ! 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


