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НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ  I КАТЕГОРИЈЕ СА 

МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ,,ИСХРАНА ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА –

АКТУЕЛНОСТИ”



1. усвајање позитивних навика у исхрани 

деце

2. корекција породичне исхране

3.  упознавање корисника са значајем и 

радом Службе за исхрану

4.  побољшање квалитета услуга

Циљеви:



KAKO?

- Информативни родитељски 

састанци у објектима

- Саветовалиште за исхрану

- Тематски родитељски састанци

- Израда информативног 

материјала за родитеље, старатеље

- Радионице са децом, родитељима 

и старатељима



- Део годишњег плана и програма рада установе који је саставни део 

плана службе за исхрану

Област рада Циљеви Задаци
Време 

реализације Носиоци

САВЕТОДАВНO  

ИНСТРУКТИВНИ РАД

усвајање 

позитивних 

навика у 

исхрани деце, 

корекција 

породичне 

исхране

информативни родитељски 

састанци
током  године нутриционисти

формирање и неговaње 

навика правилне исхране кроз 

активности са децом 

(усвајање културе обедовања: 

хигијена руку, понашање за 

столом, коришћење прибора, 

правилно сервирање оброка)

током  године

нутриционисти

израда информативних 

материјала  за родитеље
током  године нутриционисти

индивидуални разговори са 

родитељима у саветовалишту 

за исхрану 

недељно и 

месечно
нутриционисти

организовање тематских 

родитељских састанака
током  године нутриционисти

извештаји рада службе на 

Саветима родитеља 
током  године нутриционисти



Информативни родитељски састанци у 

објектима:

На самом почетку наставне, односно радне 

године

• Организација и функционисање службе за 

исхрану у Установи

• Начин и реализација исхране у датом објекту



Саветовалиште за исхрану

• Индивидуални разговори са родитељима 

у вези потреба и специфичности у 

исхрани сваког појединачног детета

(Нутритивне алергије, гојазност, анемија, све 

чешће и дијабетес)



Тематски родитељски састанци и 

савети родитеља

• О изабраним темема од стране родитеља, а на основу 

сазнања добијених путем упитника, анкета и друго

• Набавка намирница и предлог асортимана

• О актуелним темема (алергије, епидемије, савремена 

сазнања и актуелности и друго)

• О изабраним темама од стране сарадника за исхрану



Израда информативног материјала 

за родитеље

• Брошуре

• Летци

• Билтени

• Постери

• Панои



Предлог јеловника: 
 Доручак: неки намаз прилагођен узрасту 

 За преподневну ужину: даје се воће, сок или 

компот. 
 Ручак: се састоји из супе или чорбе уколико 

главно јело није чорбасто, главног јела и 
салате. 

 За поподневну ужину: дају се јела као и код 

деце до 18 месеци с тим да се могу убацити и 
нешто тврђа јела као што су разне пите са 
корама и др. 

 

Савети за родитеље 

 

И на крају предлог родитељима како да изађу на 
крај са неким уобичајеним проблемима у храњењу 
деце овог узраста: 

 
 

 Ако дете одбија да једе: 

У тањир се стави мала количина хране па кад је дете 
поједе дода се још ако жели. 
 Уколико и даље неће да једе: 

He вршити притисак да једе оно што не воли, 
дозволити избор хране по жељи детета али само 
за тај дан. Следећи пут опет покушати уз стрпљив 
разгор, родитељ треба и сам да поједе то јело како 
би се примером стварале добре навике код деце. 
 Дете није гладно за време оброка а између 

тражи слаткише: 

Оброке и ужину давати сваког дана у приближно 
исто време уз размак између два јела од најмање 
два до три сата. He дозволити детету да једе 
слаткише и разне грицкалице између оброка. 
 Одбија да пије млеко: 

Давати топло млеко, какао, понудити јогурт, кисело 
млеко или сир, дати детету да пије кроз обојену 
сламку и сл. 
 Одбија месо: 

Давати ситно сецкано, млевено, мекше месо, 
пилетину, жуманце. 
 Одбија воће и поврће: 

Понудити ситно сецкано, слађе воће, кувано воће 
као компот, поврће као вариво, дати сок од свеже 
цеђеног воћа и поврћа. 
 Одбија хлеб и друге житарице: 

Покушати са различитим комбинацијама: сутлијаш, 
гриз, мање или више слатко, додати суво грожђе, 
покушати са различитим врстама хлеба, са 
сусамом и сл. 

 Једе много слаткиша: 

He куповати слаткише и не држати их на видном 
месту, не нудити их као "мито" за добро понашање, 
увек их давати у комбинацији са воћем или соком. 
 
 

Запамтите: 

 ово је  период  када  двте  ствара 

правилне навике у исхрани ! 

 Добре као и лоше навике стечене у 

овом периоду насније је тешко 

исправити! 

 Лоше навике у исхрани током 

живота могу да проузрокују разне 

поремећаје здравља ! 

 Истраживања су показала да 

најважнију улогу у формирању 

добрих навика имају родитељи ! 

 

Уколико имате недоумица и питања везана за 
исхрану, можете се обратити нутриционистима 
Установе: 
Војка Арсић           064 8439410 
Марина Бошњак   064 8429359 
Маја Николић        064 8429360 
 
 

 

Исхрана деце од 
6-24 месеца 

 
 

Исхрана одојчади од 
6-12 месеци 

Исхрана деце од 12-18 
месеци 

Исхрана деце од 18-24 
месеца 

Савети за родитеље 
 
Аутор:Војка Арсић 
нутрициониста-дијететичар 



Исхрана деце од 6-12 месеци 

 

Поавилна исхрана одојчади 

је од посебног значаја за здравље јер је то период 
када се дете највише развија и расте a с обзиром да 
је неотпорно на разне инфекције правилна исхрана 
треба да обезбеди довољну количину свих 
хранљивих и заштитиних супстанци како би се 
омогућио оптималан психофизички развој. 
 У лериоду од рођења до навршених 6 месеци 

живота препоручује се дојење бебе мајчиним 
млеком. У том периоду оно у потпуности 
задовољава све потребе детета. 

У ком узрасту је потребно почети са давањем 
чврсте хране? 

 За већину одојчади то је интервал између 
четвртог и шестог месеца живота и то је време 
када већини одојчади само млеко више није 
довољно а развој органа за варење је 
достигао такав степен да одојче може да 
прихвати и гута чвршћу храну. 

 После шестог месеца живота млеко више није 
довољно и не може да обезбеди потребну 
количину енергије за раст и развој као ни 
друге важне супстанце као што је на пр. 
гвожђе. 

 Увођењем чврсте хране дете учи да жваће и 
гута храну која има другачији укус и 
конзистенцију од млека. 

 Препоручује се да се храњење кашиком 
уведе пре него што детету никну зуби. 

 Најпре се даје пасирана, затим гњечена и 

ситно сецкана храна. 
 У исхрану се уводи само по једна 

намирница на свака три до четири дана да 

би се испитало евентуално постојање 
алергије. 

У 5-том и 6-том месецу се уводе каше од воћа и 

поврћа између подоја. Оне треба да су густе, 
састављене од само једне намирнице: јабуке  
шаргарепе,банане, блитве и сл. 
 Дете   се   храни   кашичицом.   Избегавати 

намирнице које могу да изазову алергију 

као што су на пример јагоде. 
У 7-мом месецу се убацује један немлечни обед 

који замењује један подој. 
 У исхрану се може увести и месо које мора 

бити високог квалитета: пилеће, телеће. Месо 
треба да је кувано и млевено. Може се давати 
жуманце. Беланце и рибу не давати. 

 Такође се уводе и каше од жита без глутена 
нпр. пиринчани и кукурузни гриз. 

У 8-мом месецу дете је способно да жваће храну. 

Развој нервног система и моторике је достигао 
степен да дете може само да држи неке предмете: 
шољу, цуцлу и др. Узима кекес у руку и приноси га 
устима. Јавља се одбијање хране уколико му се 
укус не свиђа. 
 Почиње раст зуба па детету треба давати да 

грицка корицу хлеба. 
 Дете треба да има три подоја и три кашице од 

чега једна треба да буде млечна каша a 
преостала два су немлечни ( воћет поврће или 
месо). 

У 9-том месецу дете има два подоја (јутарњи и 

вечерњи) и четири кашице. 
У 10-том, 11-том и 12-том месецу детету су 

потребна два подоја и три немлечна обеда који 
треба да су по количини већи и полако треба 
кренути са комбиновањем намирница (прво две 
заједно у једном обеду које су претходно 
проверене да дете није на њих алергично, па три 
итд.). 
 такође треба постепено прелазити са гњечене 

на ситно сецкану храну да би се дете навикло 
да жваће. Намирнице мекше конзистенције 
могу се сећи на крупније комаде. 

 

Исхрана деце од 12-18 месеци 

 

После навршених годину дана, а пре поласка у колектив 
(вртић) дете би требало уоброчити (успоставити ритам 
оброка).  

 Дете које је напунило годину дана може да једе 
сву храну као и одрасли само мање 
зачињено и незапржено. 

 Могу се давати беланце, риба, јагоде и све врсте 

житарица. 
 Треба  избегавати  зрнасту  храну:  семенке, 

кокице и сл. због гушења. 
 Јеловник треба да је разноврстан, све групе 

намирница     морају     бити     заступљене. 
          Препоручује се следећи однос: 
Жито и производи 30% 
Млеко и производи 20% 
Месо, риба, јаја 20% 
Масти и уља 10% 
Воће и производи 10% 
Поврће и производи 10% 

Слаткише избегавати, предност дати воћу, меду, 
џему, мармелади и пекмезу. 
 У овом узрасту сва деца проходају, уче да се 

сами хране, користи кашику, држи шољу и чашу, 
иако неспретно па доста хране просипа ово је 
важан део сазревања. 

 Количина хране треба да је већа него у 
претходном периоду због веће физичке 
активности. 

Предлог јеловника: 

Децу треба што пре навићи да жваћу уколико то још 
увек не знају како би могла да се хране као и старија 
деца. 
 3а  доручак: дају се сви намази са хлебом уз 

напитак: млеко или јогурт, качамак, проја, 
кекс и сл. 

 За преподневну ужину: даје се воће кога треба 

исећи или уситнити виљушком, сок или 
компот. 

 За ручак: је довољно дати супу и јело са 

хлебом или само јело са хлебом и салатом. 
 3а поподневну ужину: се дају куване ужине: 

пудинг, гриз и сл. или колач уз напитак: 
млеко, 
какао, чај. 

 

Запамтите: 

 

 Воће сок или компот треба да су заступљени 
сваки дан ! 

        Дете у току дана треба да попије бар две 
чаше млека или млечних производа 
(јогурта,киселог млека, кефира) ! 

 

Исхрана деие од 18-24 месеиа 
 

Деца овог узраста су у потпуности способна да жваћу 
храну. 
 Међутим треба избегавати тврда и жилава 

меса, влакнасто поврће а осталу храну треба 
исећи на крупније комаде с обзиром да дете не 
уме само да сече храну. 

 Дете се сада већ сасвим добро служи кашиком и 
ретко просипа из ње, учи да шољу држи једном 
руком, разликује храну од материја које се не 
једу. 

 Деца узраста од годину дана и старија треба да 
имају: три главна обеда: доручак, ручак и 
вечеру и две ужине ! 

 



Радионице са децом, родитељима и 

старатељима

• Формирање и неговање навика правилне 

исхране и културе обедовања кроз 

активности са децом



Закључак

• Мултидисциплинарна сарадња као основ рада у 

предшколској установи

• Презентовање рада нутриционисте у предшколској 

установи на адекватан начин

• Афирмација струке

• Едукација деце кроз активности и садржаје 

прилагођене узрасту

• Информисана и задовољна породица



Хвала на пажњи




