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1. СЕКЦИЈЕ 

2. ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА 



 

1. СЕКЦИЈЕ 

Секције су осмишљене  тако да прате интересовања и потребе деце и младих, као и могућности коришћења њиховог 
слободног времена. Број полазника у оквиру секција је варијабилан. Укупан број деце који су полазници наших секција 
на месечном нивоу је 300, што не укључује децу која су део програма и манифестација. 

У 2018. години радиће следеће секције: 
- Предшколски програми (креативне радионице) 
- Музичке секције (школе клавира, хармонике, синтисајзера, гитаре, укулелеа, соло павања, солфеђа, и 

хор) 
- Дечије и омладинско позориште 
- Школа страних језика (енглески и немачки) 
- Ритмичка гимнастика 
- Спортска секција  
- Школа шаха 
- Ликовне секције 

 
             - Креативне радионице 
 
Креативне радионице за децу узраста од 3 до 5 година раде на две различите локације у граду ( Чаир, Бул. Немањића 85), 
три пута у поподневним сатима по 2 сата  и свакодневно у преподневним сатима у  трајању од 4 сата. 
Ове радионице обухватају и највећи број наших полазника. 
 У оквиру креативних радионица деца стичу социјалне вештине, сазнања о околини и односима у њој, знања из 
различитих области искључиво кроз игру. 

 
 
 Музичке секције: 
 
-Школа клавира  

 
 У свом раду обухвата полазнике: 

• предшколског узраста, пре свега у циљу развијања љубави према музици, ритму и слуху, 
• школског узраста. 

(настава се изводи по програму ниже музичке школе). 



 
 

 -Школа хармонике 
 
 Школа хармонике има за циљ савладавање технике свирања, а након тога солистичке и наступе у оркестру 
хармоника. Ова школа ради по програму ниже музичке школе. У ову секцију могу се уписати деца од своје 5. године. 
    
      
 
           -Школа синтисајзера 

 
Савремена кретања у области музике допринела су све већем интересовању за свирање на овом инструменту, тако 

да је, од скромних почетака у оквиру школе хармонике, сада прерасла у самосталну на синтисајзеру, а чланови ове школе 
могу се уписати од своје 5. године. 
  
 

 -Школа гитаре и укулелеа 
 

 Окупља полазнике школског узраста и радиће по програму ниже музичке школе. Врло је атрактивна и стандардно 
има максималан број полазника. Спада у секције чија је програмска активност богата и врло запажена. 
 У оквиру ове секције ради и школа рок гитаре, по програмима који су прилагођени интересовањима и 
могућностима сваког полазника понаособ. 
 

 
            - Школа соло певања 

 
Рад са децом већ од своје 5. године заснива се пре свега на савладавању техничких вежби које су основ за 

правилну поставку гласа, а избор програма вршиће се према узрасту деце и њиховим могућностима. 
 Ова секција представља главног носиоца фестивала Мајска песма, сталне Градске манифестације, али и свих 
других музичких програма. 
 
 
 
 

 



-Солфеђо 
 

Певање по нотама и музичка теорија допуна су инструменталном усавршавању и потпуном музичком образовању. 
Часови ће се одржавати по програму ниже музичке школе. Настава ће се изводити индивидуално, што није уобичајена 
пракса али је гаранција бољег квалитета. 
 
 

-Мали хор 
 

Деца узраста од 3 до 6 година биће окупљена у оквиру хора на чијем ће репертоару бити песме за децу, адекватно 
приређене за наступе предвиђене у оквиру програмских активности Установе. Ипак, пре било каквих наступа, мали хор 
има за циљ да код деце негује и развија радост заједничког музицирања и да онима код којих се примети посебна 
способност, омогући даље развијање талента у оквиру неке од музичких секција. 

Чланови музичких секција имају прилику да стечено знање провере на испитима у Нижој музичкој школи у 
Алексицу где добијају сертификате за остварене резултате. 

 
 

-Дечије и омладинско позориште  
 
 Дечије позориште ће организовати рад деце узраста од 7 до 12 година (млађа група) и од 12 до 18 година (старија 
група). У оквиру рада ове секције, неговаће се драмско стваралаштво, рад на текстовима и драматизацији, развој и 
правилност говора, стилске вежбе, пантомима, а уз то ће се и подстицати изражајност и осећајност, вежбе концентрације 
и релаксације, сценски покрет, играње класичних, народних и модерних игара, увежбавање певања и играња, савлађивање 
великих сценских целина (представа, игроказ, мјузикл, академија) и реализоваће се рад на припремању полугодишње и 
годишње представе у складу са узрастом полазника. Позориште ће своје представе изводити на сцени у Дечијем центру, 
али и на другим сценама у граду.  

Ова секција је носилац комерцијалног Новогодишњег програма намењеном синдикалним и другим организацијама 
на основу којих Установа остварује сопствени приход. Представе које припрема Дечије позориште у претходном периоду 
награђиване су на многим фестивалима и ван нашега града. Учесници су и у хуманитарним програмима намењеним 
социјално-угроженим категоријама и деци којој је потребна помоћ. 
 
 
 



            Литерарни клуб  „Душко Радовић“ 
 

Клуб ће се бавити подстицањем и неговањем литерарног стваралаштва деце, неговањем говорне и писане културе 
језика и њиховом презентацијом и афирмацијом у јавности. 
 У оквиру активности клуба предвиђена је промоција књига, учествовање на конкурсима и такмичењима, 
објављиваље најбољих радова у часописима и организовање гостовања познатих писаца и песника за децу. 
 Клуб је домаћин сусрета младих литерарних стваралаца нишких основних школа под називом ''Сусретања'' и 
организатор литерарног конкурса „Радовићев венац“. 
 
 

-Школа страних језика  
 
 Настава енглеског језика ће се организовати према посебним програмима, 
 а такође и према програму за основну школу. Групе ће бити формиране према предходном знању и узрасту полазника, са 
завршним јавним наступом. Због  интересовања рад школе проширен је на немачки језик. 
 Енглески језик уведен је у све предшколске групе. Актуелно је познавање немачког језика па смо у складу с тим 
увели  индивидуалну и групну наставу намењену савладавању овог језика.   
 
 

-Ритмичка гимнастика 
 
 Ова секција окупља највећи број полазника. Истичемо неопходност оваквог вида активности за децу, која већи део 
времена проводе седећи. Правилно изражавање кроз покрет, ход и игру, као и увођење реквизита (чуњеви, лопте, траке, 
обручи) омогућава веома атрактивне јавне наступе, који привлаче велику пажњу. 
 Рад се одвија у различитим старосним групама, а обухваћена су деца од 4 до 12 година.  
  

-Спортска секција 
 

Окупљаће децу узраста од 4 до 6 година. Поред развијања различитих физичких способности, упознаје децу са 
основама појединих спортова. Посебан сегмент рада посвећен је корективној гимнастици. Промоција и повећања броја 
деце који похађају ову секцију одвијаће се у оквиру свих спортских и јавних  манифестација у којима Установа Дечији 
центар узима учешће. 

 



-Школа шаха  
 
 У сарадњи са основним школама и специјализованим шаховским организацијама и институцијама организоваћемо 
појединачна и школска такмичења, симултатанке, као и предавања на ову тему. Ова секција домаћин је традиционалног 
Божићног шаховског турнира, јединственог у Србији. Узраст потребан за упис у школу шаха је 5 година старости. 

 
-Ликовна секција 

 
 Рад у ликовном атељеу одвијаће се у оквиру ликовне секције али и кроз различите радионице које ће бити 
организоване у трајању од 1 до 3 месеца са циљем да деци различитог узраста али и одраслима омогући савладавање 
различитих техника (декупаж, витраж, израда накита, сликање итд. ) 

 
Групе ће бити формиране на основу узраста деце и то на следећи начин: 
 

• Предшколски узраст од 4 до 7 година: упознавање са основним ликовним принципима: композиција, 
мешање боја, светло и сенке, а све то кроз цртање сликање и моделовање; 

• Нижи школски узратс од 7 до 10 година: упознавање различитих материјала, сликање на керамици, стаклу, 
текстилу, цртање и сликање; 

• Виши школски узраст од 11 до 15 година: цртање и сликање по моделу, мртва природа, упознавање са 
перспективом и материјалом (тврдо, меко), светло, сенка, и ток линије; 

• Група која се припрема за упис у Уметничку: школу-цртање по моделу, сликање мртве природе, и 
моделовање; 

• Група одраслих 
 У оквиру атељеа полазници ће радити и на осмишљавању и изради сценографије за различите програме Дечијег 
центра. 
 
 
2. ПЛАН АКТИВНОСТИ ПРЕМА КАЛЕНДАРУ ОДРЖАВАЊА 
 
 
 Поред ових програма биће организована различита гостовања, а Дечји центар биће учесник свих градских 
манифестација на које  буде позван. Такође ће бити организовано учешће у радио и ТВ програмима, а током свих већих 
манифестација организоваће се дружење учесника. 



 Једини програм који се делимично финансира из буџета је Фестивал композиција за децу „Мајска песма“ који ће 
ове године бити одржан по 44.пут.  
 

                   Јануар 

- Божићни шаховски турнир 
- Вече гитаре,клавира и соло певања 
- Светосавска академија 

                      
 
                     
                  Фебруар 

    -Програм за време зимског распуста „ Зимске чаролије“. 

Бесплатне радионице:  

- Примењена ликовна радионица 
- Радионица спорта 
- Дан Установе - Свети Симеон Мироточиви - Слава Дечијег културног центра 
- Ликовни конкурс „Дечије ликовно стваралаштво“ 

     
Март 

- ''За маме и остале даме'' (програм поводом 8. Марта) 
                         

      Април 
- Обележавање дана књиге за децу-програм младих књижевних уметника 

  - Ускршње радионице 
  - Светски дан планете Земље 
                        - „Наук није баук“ 
  -  Фестивал игре 
 

     Maj 

- Спортски дан 



- „ Сусретања“- Дан породице 
- Ноћ музеја 
- 9. мај – Црвени Крст 
- У сусрет Мајској песми – програм музичке секције 
- Фестивал „Мајска песма“   

        
     Јун 

- „Сусретања“ 
- Завршни програми свих секција 
- Светски дан музике 
- „Сретања“ 
- Интрни часови креативних радионица Дечијег центра 

 
     Јул и Август 

    - Лето у Чаиру, сваке вечери пет дана у недељи на платоу испред Дечијег центра одвијају се програми различитог 
садржаја и за различите узрасте: игре без граница, караоке, позоришне представе, концерти, дружење са књижевницима и 
глумцима... Сви такмичарски програми доносе учесницима бројне награде.  
 Кроз ове програме током два месеца прође више хиљада посетилаца. 

 

     Септембар 

- Упис нових чланова – Отворена врата 
- Европска недеља мобилности 
- Светски дан без аутомобила 
- „ Сусретања“  
- „Сретања“ – „ У славу гроздоберу“ 
 

  
    Окотобар 

 

     - „Дечја недеља“ је прва недеља у октобру.У току ове недеље деца Дечијег центра свакога дана биће домаћини деци из 
сродних установа и заједнички ће организовати ликовне и музичке радионице, спортска такмичења и завршну приредбу. 



Победничка песма са фестивала композиције за децу „Мајска песма“ учествује на манифестацији „Радост Европе“. 
Такође ће бити организоване радионице са родитељима. 

- Радионица са лишћем 
- „ Поврћијада“ 
- -„Стоп-сви на спорт!“ 
- Трка за срећније детињство 
- Сусрет са песником 
- Интерни часови креативних радионица Дечијег центра 

 
    

    Новембар 

- ''Сусретања'' – програм деце литерарних стваралаца 
- Дани Вука Караџића 
- Маскенбал 
- Светски дан детета- маскенбал 

- Литерарни конкурс „ Радовићев венац 

   Децембар 

 
- „Сусретања“ 
- Новогодишњи концерт  
- Новогодишњи програм 

 
 
 


