
 ПДРЖАНИ СУ СТРУЧНИ СУСРЕТИ   

"ДПБРА ИГРАЧКА 2017." 

 

"Дпбра играшка" је струшни скуп предщкплских радника Впјвпдине. Традиципналнп се 

пдржава сваке друге гпдине, ппшеткпм прплећа, јер пп свпјпј сусщтини представља  псвежеое 

васпитнп-пбразпвне праксе и на  креативан нашин дппринпси унапређеоу делатнпсти 

васпиташа, медицинских сестара-васпиташа, струшних сарадника и сарадника у предщкплским 

устанпвама.      

Сврха сусрета је размена идејa у креираоу и изради играшака и дидактишких средстава за децу 

предщкплскпг узраста. Тп је прилика за прпмпцију струке, струшнп усаврщаваое и  ствараое стандарда 

квалитета савремене дпбре играшке.  

 Центар интереспваоа су играшке, кпје за децу псмищљавају и заједнп са оима усаврщавају   

прпфесипналци, кпји се баве васпитаоем и пбразпваоем најмлађих. Радпве излпжене на излпжби 

прпцеоује струшни, дешји и жири ушесника сусрета. Аутпри пдабраних радпва дпбијају признаое  Дпбра 

играшка и струшне коиге.   

Организатпр и дпмаћин струшнпг скупа-сусрета је Предщкплска устанпва "Наща радпст" из 

Субптице, на шелу са директпрпм Јащпм Шимићем  у сарадои са Удружеоем васпиташа Впјвпдине, кпје 

предвпди Радмила Петрпвић, председница Удружеоа.  

Идеја п дпбрпј играшки је настала у Устанпви пре вище пд 27 гпдина. Тпкпм тпг 

перипдишнпг пкупљаоа предщкплских радника пкп дпбре играшке, пснпвне идеје скупа су 

пшуване и развијане, а сами сусрети су унапређивани у складу са пптребама и жељама 

ушесника, да би данас тп ппстап пмиљени струшни скуп "предщкплаца" Впјвпдине.   

 

Дана 25. марта 2017. гпдине у вртићу  "Санда Марјанпвић" у Субптици пкупилп се пкп 

130 ушесника  из 15 предщкплских устанпва Впјвпдине.      

У прганизацију струшних сусрета "Дпбра играшка 2017." улпженп је мнпгп труда и рада да 

би ушесници уживали у излпжби и презентпваоу 46 аутпрских радпва, две струшне теме из 

пбласти дешје игре и сами ушествпвали у креативнпј радипници за израду играшака пд 

рециклажнпг материјала. Акценат пвпгпдищоих сусрета је бип на играшкама кпје ппдстишу спцип - 

емпципнални развпј, кппперацију и сарадоу. 

Квалитету прпграма струшних сусрета Дпбра играшка 2017. гпдине дппринпс су дале 

следеће  предщкплске устанпва Впјвпдине:   

 

 

1. ПУ "Радпснп детиоствп", Нпви Сад 

2. ПУ "Драгпљуб Удицки“, Кикинда 

3. ПУ "Нащи бисери", Каоижа 

4. ДУ "Дешија радпст", Ириг 

5. ПУ "Дешија радпст", Паншевп 

6. ПУ "Зреоанин", Зреоанин 

7. ПУ "Бпщкп Буха", Врбас 

 

 

 

8. ПУ "Пшелица", Апатин 

9. ПУ "Бамби", Башка Тпппла 

10. ПУ "Пплетарац" Очаци 

11. УПВО "Пплетарац" Рума 

12. ПУ "Кплибри" Кпвашица 

13. ДВ "Снежана" Сента 

14. ПУ "Младпст" Башка Паланка" 

15. ПУ "Наща радпст", Субптица 

 

 

 



ЧЛАНПВИ СТРУЧНПГ ЖИРИЈА  

 

1. др Славица Кпстић, прпф. ВСШОВиТ Субптица 

2. др Јасмина Кнежевић, прпф. ВСШОВиТ Субптица 

3. Ева Вујшић, медицинска сестра-васпиташ, ПУ "Наща радпст" Субптица 

4. Мелинда Лекић, васпиташ, ПУ "Наща радпст" Субптица 

5. Бисерка Јпванпвић, психплпг, ПУ "Наща радпст" Субптица 

6. Дијана Бурнаћ, васпиташ ПУ "Наща радпст" Субптица    

7. Јасмина Седлак, васпиташ,  ПУ "Наща радпст" Субптица, председник жирија  

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНПВАОЕ РАДПВА 

 

1. Оригиналнпст – нпви приступи, креативна рещеоа 

2. Мултифункципналнпст – ппдстише на активнпст, ушеое  и развпј, инспирище на 

разнпврсне нашине кприщћеоа и ствараое нпвих игара 

3. Привлашнпст – лепа, складних пблика, бпја, дизајна, материјала  

4. Практишнпст – лака за разумеваое, једнпставне примене, јевтине израде  

5. Безбеднпст – прилагпђена узрасту, издржљива, екплпщка, нептрпвна, једнпставна за 

пдржаваое 

 

НАГРАЂЕНИ РАДПВИ - СТРУЧНИ ЖИРИ 

 

 Стручни жири је дпделип 4 признаоа Дпбра играчка:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

У категприји играшка за децу јасленпг узраста награђена је играшка и дидактишкп 

средствп: 

1. "Фина мптприка у прирпди", аутпрке Биљане Цветкпвић, васпиташа из ПУ 

"Пплетарац" Очаци   

Играшка је врлп привлашна, израђена пд тканине у живим бпјама. Једнпставна је за рукпваое и 

пружа мнпщтвп нашина примене. Ппдстише све аспекте развпја, ппсебнп фину мптприку и 

сарадоу.  

У категприји играшка за децу пд 3 дп 7 гпдина награђене су 2 играшке: 

2. "Једна играчка - 100 игара", аутпрки Надежде Сплдп и Драгане Шикман, васпиташа 

из ПУ "Младпст" Башка Паланка    

Ова играшка је мултифункципнална, врлп креативна, једнпставна и лепа. Ппдстише на сарадоу, 

развпј гпвпра и кпмуникацију.  

3. "Ппгпди рупу", аутпрке Тимее Јухас, васпиташа из ДВ "Снежана" Сента  

Ова играшка пд дрвета је једнпставна и дппадљива. Од играша изискује тимскп залагаое и 

усклађиваое у рещаваоу изазпва ради ппстизаоа заједнишкпг циља.  

У категприји дидактишкп  средствп за децу пд 3 дп 7 гпдина награђен је рад:  

4. "Учимп бпје - учимп брпјеве", аутпрки Жаклине Дамоанпвић и Марије Дакпвић, 

васпиташа из ПУ "Бпщкп Буха" Врбас  

Овп је дидактишкп средствп кпје свпјим квалитетима и изазпвима мптивище децу да на 

разлишите нашине истражују и уше крпз игру.  

 



ДЕЧЈИ ЖИРИ 

Дешји жири се састпјап пд 20 деце узраста пд 5 дп 7 гпдина из вртића "Зека", а у оихпвпј  

мисији су их впдиле васпиташи Снежана Јпцић и Биљана Мамужић.  

 

Дечји жири је дпделип три признаоа Дпбра играчка:   

 

5. "ЦВЕТ И ПЧЕЛИЦА", играшка 4+, аутпрке Сузане Малещевић Паунпв, васпиташа из ПУ 

"Зреоанин" Зреоанин  

6.  "ПИКАДП", дидактишкп средствп 3+, аутпрке Оливере Иванпвић, васпиташа из ПУ 

"Драгпљуб Удицки" Кикинда  

7.  "ИНСЕКТПСКРИВАЛИЦА ЗА РАДПЗНАЛА ЛИЦА", дидактишкп средствп 4+, аутпрке 

Саое Златанпвић, васпиташа из ПУ "Дешја радпст" Паншевп 

 

ЖИРИ УЧЕСНИКА 

 

Жири учесника сусрета је  дпделип три признаоа Дпбра играчка:  

 

8. "СТП ЧУДА", играшка и дидактишкп средствп 1+, аутпрки Андрее Бите Жинке и 

Мелинде Франк Шерещ, васпиташа из ПУ "Нащи бисери" Каоижа   

9. "МПЈА КОИГА ЧАРПЛИЈА", дидактишкп средствп 5+, аутпра Ђпрђа Орплицкпг, 

васпиташа из ДУ  "Дешја радпст" Ириг  

10. "МАТЕМАТИЧКИ БИНГП", играшка 5+, аутпрке Зприце Хусар, васпиташа из ПУ "Наща 

радпст" Субптица   

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ СУСРЕТА  

 

Стручне теме на сусретима су излагале: 

 др Весна Цплић, прпф. ВСШОВ Нпви Сад - Улпга игре и играшака у ппдстицаоу развпја 

интеракција међу децпм 

 др Јпванка Улић, прпф. ВСШОВ Нпви Сад - Ликпвни аспекти играшке кап ппдстицај дешјег 

развпја 

 

Креативну радипницу за израду играшака пд рециклажнпг материјала, ппд називпм 

"Лакп је кад стварамп заједнп", са тимпм васпиташа, припремила је и реализпвала Љубица 

Сутурпвић, сарадник за ликпвнп. Окп 30 ушесника је уживалп у креираоу сппствених играшака, 

кпје су на лицу места испрпбаване излпжене и пвекпвешене фптпграфијпм. Сущтина радипнице 

је била у прпцесу и размени идеја, а сама играшка кап прпдукт је била у другпм плану.   

Евалуација скупа је реализпвана у ведрпј атмпсфери са најистрајнијим ушесницима. 

Размеоени су утисци п сусретима у целини, издвпјена запажаоа п квалитету тема, излпжби 

играшака, презентацији радпва, креативнпј радипници и дати предлпзи за следеће сусрете.  

Ушесници су изразили великп задпвпљствп ушещћем на сусретима и пбећали да ће дпћи 

на следеће 2019. гпдине.   

 

 



КАРАКТЕРИСТИКЕ ПВПГПДИШОЕГ СКУПА 

 

 Дпбрп прганизпван струшни скуп за 129 ушесника из 15 ПУ Впјвпдине, са 46 радпва и 40 

аутпра 

 Великп задпвпљствп ушесника прганизацијпм скупа, прпгрампм и презентацијпм радпва 

пд стране самих аутпра  

 Одгпварајући прпстпр вртића за сврху сусрета и брпј ушесника 

 Дпбрп псмищљена прганизација за излпжбу играшака и презентацију радпва (у 6 

васпитних спба) 

 Практишнп прганизпванп ппслужеое у двприщту вртића  

 Дпбрп планиранп време и придржаваое сатнице сусрета 

 Креативна излпжба играшака и дидактишких средстава (46 радпва)   

 Филм п дешјем жирију - успещан крпки приказ играшака и дидактишких средсатва  

 Презентација радпва самих аутпра - велика дпбит за ушеснике и аутпре 

 Ошувана идеја сусрета - у настајаоу играшака ушествују и деца  

 Ошуван квалитет сусрета - крпз уважаваое пснпвних критеријума Дпбра играшка  

 Велика заинтереспванпст ушесника за пваквим видпм струшнпг усаврщаваоа  

 Упшене пптребе за нпвим струшним темама и приказима из праксе, кап и већим ушещћем 

васпиташа и струшних сарадника у оихпвпј реализацији 

 Предлпжени нпви мпдели за дппринпс науке и резултата истраживаоа васпитнп-

пбразпвнпј пракси и с тим у вези нпви интерактивни пблици укљушиваоа струшоака у 

струшнп усаврщаваое практишара  

 

 

ЧЛАНПВИ ТИМА ДПБРА ИГРАЧКА 2017. 

 

Чланпви прпграмскпг пдбпра 

1. Јасмина Кукић, струшни сарадник - педагпг  

2. Љубица Сутурпвић, сарадник за ликпвнп  

3. Снежана Јпцић, васпиташ 

4. Биљана Мамужић, васпиташ 

5. Лејла Насер, васпиташ 

6. Дијана Бурнаћ, васпиташ 

 

Дежурни дпмаћини 

1. Гита Вер, васпиташ  

2. Ненад Темунпвић, васпиташ  

3. Ана Пертет, васпиташ  

4. Ваоа Дпкић, васпиташ  

5. Маја Вуксанпвић, васпиташ  

6. Хелена Кујунчић, васпиташ 

 

 



Мпдератпри презентацијe радпва 

1. Јагпда Кпраћ, васпиташ 

2. Весна Цветкпвић, васпиташ 

3. Данијела Рац, васпиташ 

4. Весна Бпщоак, васпиташ 

5. Лејла Насер, васпиташ 

6. Натаща Стпјић, васпиташ 

7. Јасмина Седлак, васпиташ 

8. Мелинда Лекић, васпиташ 

9. Дијана Бурнаћ, васпиташ 

 

РЕЗУЛТАТИ ПБРАДЕ ЕВАЛУАЦИПНИХ ЛИСТПВА УЧЕСНИКА СТРУЧНИХ СУСРЕТА  

 

 

 

Поштовани учесници,  

Молимо вас да процените квалитет појединих сегмената и стручне сусрете у целини, 

заокруживањем бројева на скали од 1 до 10, где 1 означава најмању, а 10 највећу вредност 

процењиваног сегмента.   

1. Изложба играчака                                                   1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

2. Предавање број 1                                                   1.....2.....3.....4.....5.....6.... .7.....8.....9.....10 

3. Предавање број 2                                                  1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

4. Видео приказ играчака                                          1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

5. Рад жирија учесника                                              1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

6. Рад стручног жирија                                              1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

7. Рад дечјег жирија                                                  1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

8. Ауторско презентовање играчака                         1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

9. Креативна радионица                                            1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

10. Евалуација сусрета                                               1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

11. Сусрети у целини                                                  1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10 

12. Посебно похваљујем _________________________________________________ 

13. Замерам  __________________________________________________________ 

14. Предлажем _________________________________________________________ 

15. Порука за домаћине и организаторе ______________________________________ 
 

Захваљујемо вам се на учешћу и сарадњи!  

ДOВИЂЕЊА ДО СЛЕДЕЋИХ СУСРЕТА 



 129 уписаних ушесника 
 121 пппуоени евалуаципни лист 

 

Пцена 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Укупнп 

упитника 

Прпсечна 

пцена 
Питаое 

1 0 0 0 0 1 0 2 7 9 101 121 9,63 

2 1 0 1 4 6 0 5 15 22 66 120 8,85 

3 2 2 3 2 5 2 6 15 17 66 120 8,62 

4 0 1 0 0 6 1 2 12 11 88 121 9,31 

5 0 0 1 1 0 0 3 18 16 77 116 9,36 

6 0 1 1 0 1 1 3 12 22 78 119 9,33 

7 0 0 0 0 0 3 2 8 10 98 121 9,63 

8 0 0 0 0 1 2 3 2 19 89 116 9,61 

9 0 0 1 0 1 0 4 10 17 68 101 9,40 

10 0 0 0 0 0 0 6 10 23 77 116 9,47 

11 0 0 0 0 0 0 4 6 25 85 120 9,59 

 

 

 Пцене пд 1-5 Пцене пд 6-10 Укупнп  

1 1 119 121 

2 12 108 120 

3 14 106 120 

4 7 114 121 

5 2 114 116 

6 3 116 119 

7 0 121 121 

8 1 115 116 

9 2 99 101 

10 0 116 116 

11 0 120 120 

 

 

 



12. Ппсебнп ппхваљуjeм:  

 Одлишну прганизацију - прганизатпре струшних сусрета: срдашнпст, љубазнпст, гпстппримствп и 
прпфесипнализам дпмаћина (40), мнпгп бпљу прганизацију у пднпсу на претхпдне сусрете, 
тимски рад и ппсвећенпст прганизатпра (2), придржаваое сатнице (3), Јасмину Кукић(2) и 
Љубицу Сутурпвић, дежурне и мпдератпре (4) 

 Рад дешјег жирија (3) 

 Аутпрскп презентпваое играшака (2) 

 Све ушеснике, за труд и време(2) 

 Кплегинице кпје су ми преппрушиле сусрете 

 Идеју израде играшака и играшке (2) 

 Рушак 

 Све, све је за ппхвалу (5)  

 Излпжбу играшака (6) 

 Предаваое др Весне Цплић (3) 

 Стварапце - излагаше - аутпре креативних радпва (10) 

 Предаваое др Јпванке Улић, нагласак на знашају дрвета у игри 

 Струшне теме сусрета и редаваше 

 "Маму" Дпбре играшке и све кпји су се трудили да се пна прганизује 
 

13. Замерам: 

 Нищта не замерам (већина ушесника) 

 Струшнпм жирију щтп није исппщтпвап све критеријуме за избпр Дпбре играшке 

 Превище тепријских излагаоа (2) 

 Неизлагаое свих делпва једне играшке 

 Ниске стплице 

 Дужину предаваоа другпг предаваша (Јпванка Улић) - преппщирнп 

 Дуге паузе 

 Предавашу 2 (Јпванки Улић) за прпмащену тему - назив теме не пдгпвара садржају излагаоа 

 Штп правила нису дпбрп пбјащоена за ппједине играшке 

 Предаваоа су била дпсадна - без микрпфпна се не шује  

 Предаваоа се ппнављају из гпдине у гпдину 

 Предуга предаваоа на ущтрб презентација 

 Деца се нису играла играшкама према упутству аутпра 

 На снимку ппједине играшке нису приказане у игри деце какп је наведенп у упутству аутпра 

 Штп се не прпверава аутентишнпст играшака 
 

14. Предлажем:  

 Да се прпщири дешји жири 

 Да се скрате предаваоа и вище времена пстави за презентацију играшака 

 Уместп предаваоа пд сат времена дати вище времена креативним играшкама 

 Да сви аутпри презентују свпје играшке (свима) 

 Не предаваоа негп презентације - кратке и јасне, пп мпгуству радипнишарске 

 Да се настави такп 

 Да се презентују видеп записи аутпра, јер ће бити јасније, па ће се бпље гласати (4) 

 Искпристити снимке самих аутпра и мпнтирати кратак филм (2)  

 На предаваоима да се маое излаже теприја, а вище примери из праксе (2) 

 Представљаое играшака (детаљније) да буде пре пцеоиваоа (2)  

 Бпље пзвушеое 

 Струшне теме прилагпдити васпиташима и струшним сарадницима, а не студентима 



 Да се струшне теме не ппнављају, кап и предаваши, кпји су заступљени и на псталим струшним 
скуппвима 

 Да се шује и глас детета - щта му је важнп, щта не впли у игри и играшкама 

 Избацити предаваоа и прпщирити презентпваое играшака у вище спба 

 Смаоити тепријска излагаоа 

 Тражити акредитацију на вище бпдпва (2)  

 Да буде анпнимнп прпцеоиваое играшака, где се не зна име аутпра и устанпве из кпје дплази 

 Обезбедити прпстпр где би све играшке биле на једнпм месту 

 Ушесницима предпшити нещтп нпвп (2) 

 Ушещће деце на сусретима и некп оихпвп излагаое 

 Васпиташе за предаваше, за приказ примера дпбре праксе 

 Ставити већи акценат на играшке пд прирпднпг материјала 

 Да се укљуши щтп вище ушесника, да манифестација живи јпщ дугп 

 Наставите такп 

 Да и даље имамп струшне теме сусрета 

 Удпбније стплице за нас старије (3)  
 

15. Ппрука прганизатприма:  

 Хвала вам на свему (10), са смајлијем, све ппхвале (4), хвала за лепп дружеое, ппхвале за труд, 
хвала щтп пслущкујете наща интереспваоа, хвала на прганизацији (2), све ппхвале за дпмаћине 
и прганизатпре, хвала вам щтп ппстпјите (3), хвала на гпстппримству, дпбрпј и укуснпј храни и 
дпследнпсти у придржаваоу предвиђене сатнице 

 Дивнп сам се прпвела, билп је лепп и пријатнп 

 Све најлепще дп следећих сусрета 

 Самп напред, видимп се за две гпдине 

 Јакп лепп све прганизпванп 

 Већа струшнпст при жирираоу 

 Супер, самп наставите, најбпљи смп 

 ***** 

 Ппсветити вище пажое презентацији играшака, а не предаваоима 

 Билп је лепп. Видимп се 2019. 

 Ппзвати у гпсте и представнике из других земаља (Мађарске, Хрватске и сл.) да и пни излпже 
свпју дпбру играшку (смајли) (2) 

 Одлишни сте! 

 Честитке за ппдрщку раду васпиташа 

 И даље успех у раду 

 Лепп је кад вас дпшекају насмејана, љубазна и предусретљива лица 

 Увести у прпграм петпминутни видеп, кпји је бип пбавезан приликпм слаоа игрташака 

 Да се шује и глас детета - щта му је важнп, щта не впли у игри и играшкама 

 Наставите са пвпм леппм традицијпм. Билп је лепп и кприснп кап и увек. Дпбри сте 
прганизатпри и дпмаћини 

 Све је билп на нивпу, пд прганизације, излагаоа, дружеоа 

 Наставите такп 

 Видимп се следеће гпдине 

 Бравп! Све је билп изузетнп урађенп и птганизпванп 

 Изузетнп љубазни и гпстппримиви 

 Честитке за прганизацију 

 Играшка "Ппгпди рупу" је претещка и за пдраслпг да се игра пар минута!!! а тп је играшка кпја је 
дпбила награду  

 Одлишни, љубазни 

 Супер сте! 

 Вепма леп, струшан и едукативан скуп 



 Све ппхвале и надамп се и будућпј сарадои 

 Самп напред! Одлишни сте! 

 Предивна прганизација 

 Самп такп наставите 

 Свака вам шаст (4) 

 Билп је лепп (смајл) 

 Бравп, самп такп наставите!!! 

 Свака шаст на идејама, труду, прганизацији, залагаоу ...! 

 Све ппхвале, где су дешја игра и играшке стављени на један знашајан и виспк нивп 

 Бравп! 

 Свака шаст на труду и гпстппримству  

 Вепма дпбрп прганизпванп, креативнп и ппдстицајнп 

 Утишете на прпфесипнални развпј предщкплства (смајл) пдлишни сте!!! 

 Одлишна прганизација 

 Одлишни сте, самп такп наставите 

 Били сте дивни!!! (са срцима) 

 Све најбпље 

 Све је теклп глаткп и билп је лепп прганизпванп 

 Надам се дружеоу и у будућнпсти 

 Видимп се за две гпдине (смајли) 

 Супер, супер. Овакви сусрети нас радују, ппвезују, размеоујемп искуства и шини нас 
задпвпљним. Ппздрав! 

 Самп такп даље, ПУ јакп лепп прганизује пве струшне сусрете "Дпбра играшка" 

 Самп прпдужите у свпм раду и пунп среће  

  
 

ТЕХНИЧКА ППДРШКА 

 

1. Дизајн и припрема за щтампу: Пап Тибпр, "БМ Бирпмаркет" Субптица 

2. Снимаое и мпнтажа филма: "Динпвизија" Субптица 

3. Фптпграфисаое и реализација сусрета: Ваоа Видакпвић, администратпр рашунарских 

мрежа, ПУ "Наща радпст" Субптица 

 

У име Тима за прганизацију Струшних сусрета "Дпбра играшка 2017." велику захвалнпст свим 

ушесницима, гпстима, дпмаћинима и кплегама сарадницима, кпји су се пптрудили да пви 

јединствени сусрети  прптекну на задпвпљствп свих, упућује 

 

Јасмина Кукић, кппрдинатпр Тима    

 

У Субптици 11.04.2017. гпдине         

 

 

 

 

 

 

 


