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Импрессум
Save the Children вјерује да свако дијете заслужује будућност. У земљама сјеверозападног
Балкана радимо сваки дан како бисмо за дјецу осигурали здрав почетак живота, прилику
за учење и заштиту од насиља. Када се појаве кризе и када су дјеца најрањивија, ми смо
увијек међу првима који дођу помоћи и међу посљедњима који одлазе. Ми осигуравамо
да се одговори на специфичне потребе дјеце и да се њихов глас чује. Постижемо
дуготрајне резултате за милионе дјеце, укључујући ону дјецу до које је најтеже доћи.
Дајемо све од себе за дјецу - сваки дан и у вријеме криза – трансформишући њихове
животе и будућност која је пред нама.
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Предговор
Након катастрофалних поплава и клизишта који су погодили Босну и Херцеговину 2014.
године, многе породице су остале без својих домова. Низак степен припремљености
надлежних институција на свим нивоима власти, као и самог становништва, резултирао је
великом материјалном штетом која је процијењена на око 4 милијарде КМ. Организација
Save the Children за сјеверозападни Балкан у том периоду активно је била ангажована на
обезбјеђивању основних потреба за дјецу и породице у погођеним подручјима.
Од 2015. године организација Save the Children проводи Пројекат “Изградња
отпорности на природне или друге несреће у области образовања у
локалним заједницама” усмјерен на смањење ризика од природних и других несрећа
у бројним локалним заједницама у БиХ. До сада су Пројектом обухваћене општине
Градачац, Шамац, Сански Мост, Сребреница, Маглај, Олово, Завидовићи и Брчко. Пројекат
је вишедимензионалан и укључује изградњу капацитета локалних институција и школа у
циљу јачања њихове спремности да одговоре на природне и друге катастрофе; пружање
подршке при изради процјена угрожености и креирању акционих планова на нивоу
општина и школа; те подизање свијести о ризицима у заједницама.
Ово посљедње посебно је значајно када су у питању дјеца, као најрањивија категорија
становништва. Стога је кроз Пројекат посебан фокус стављен на изградњу капацитета
школа и ученика да одговоре на изазове које пред њих могу ставити природне и друге
катастрофе. Између осталог, као резултат интензивне сарадње организације Save the
Children, Министарства безбједности БиХ, Министарства цивилних послова БиХ и
представника институција из сектора образовања и заштите, 2016. године креиране су
Смјернице за реализацију програма заштите и спасавања у основним
школама.
Допуна Смјерницама, која је пред вама, специфично је фокусирана на рад са
дјецом са потешкоћама у развоју. Дјеца са потешкоћама у развоју су посебно
осјетљива група када су у питању стања природних или других несрећа и катастрофа, те је
потребно уложити додатне напоре да би се обезбиједило да буду припремљена за
адекватно реаговање у таквим ситуацијама. Овај додатак треба да послужи за лакше
планирање наставних садржаја чији је циљ омогућити сваком дјетету коришћење мјера
заштите, те оспособити га за превентивно и безбједносно дјеловање.
Природне катастрофе не можемо да спријечимо, али кроз активан приступ јачању
свијести и спремности заједница да размишљају и дјелују проактивно можемо увелико да
допринесемо смањењу посљедица таквих катастрофа. Користимо ову прилику да
најискреније захвалимо свим партнерима на Пројекту и члановима радне групе на
сарадњи, стручности и посвећености при реализацији Пројекта и изради Смјерница за
реализацију програма заштите и спасавања у основним школама – допуна за рад са дјецом
са потешкоћама у развоју.

Андреа Жеравчић
директорица
Save the Children за сјеверозападни Балкан
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1. Увод
Као и многе земље у свијету, тако се и Босна и Херцеговина сусреће са повећаним бројем
несрећа које су узроковане различитим опасностима природног и антрополошког
поријекла. Неприпремљеност и недостатак знања и вјештина о понашању у таквим
ситуацијама доводи до ризика од губитка људских живота и великих материјалних штета.
Несреће се могу догодити свакодневно и без икакве најаве. Када се деси природна или
друга несрећа, касно је за предузимање превентивних мјера. Могуће је адекватно
одговорити само ако смо на то већ унапријед припремљени. Због тога је веома важно
стицање знања и вјештина за сналажење у ситуацијама проузрокованим опасностима
природног и антрополошког поријекла.
Имајући у виду наведено, организација Save the Children је покренула Пројекат “Изградња
отпорности на природне или друге несреће у области образовања у локалним
заједницама” чији је циљ повећање отпорности дјеце и локалних заједница да би се боље
припремили те били у стању да се носе са посљедицама природних или других несрећа,
кроз јачање капацитета општина и одабраних основних школа у циљаним општинама и
кроз унапређење активности и знања по питању припреме, превенције и ублажавања
ризика од природних или других несрећа. Као једну од пројектних активности, уз помоћ
радне групе сачињене од представника1 институција из области заштите и спасавања и
образовања у БиХ, израђене су „Смјернице за реализацију програма из области заштите
и спасавања у основним школама“ (Сарајево 2016.)2 са понуђеним разрађеним циљевима и
садржајима програма који би могли да буду реализовани у оквиру одређених наставних
предмета у постојећим наставним плановима и програмима, уз дефинисане исходе учења
и показатеље са разрађеним дидактичко-методичким приступом, као и упутствима
наставницима за примјену Смјерница. Смјернице имају за циљ олакшати провођење
оспособљавања и подучавања о мјерама заштите од природних или других несрећа
намијењеним управо овој категорији становништва.
Васпитно-образовне установе треба да обезбиједе безбједно окружење за све своје
ученике. Често различите опасности (земљотреси, поплаве, клизишта, пожари, екстремни
услови итд.) угрожавају животе ученика и представљају потенцијалну опасност. Без обзира
на то што постоје ризици на које не можемо да утичемо, попут начина градње зграда,
знање о потенцијалним опасностима и ризицима знатно смањује и спречава повреде и
страдања у ситуацијама опасности. Дјеца са потешкоћама у развоју3 су посебно рањива када
су у питању стања природних или других несрећа и катастрофа, због самих потешкоћа у
развоју, али и честих здравствених проблема који произлазе из њихових потешкоћа, те је
због тога јако важно на адекватан начин припремити их на могуће опасности и стратегије
безбједности, да би били спремни да реагују у опасним ситуацијама те да се заштите од
1

2
3

Ријечи и појмови склопиви који имају родно значење кориштени у овом документу односе се једнако на
оба рода (мушки и женски) и на оба броја (једнину и множину), без обзира на то јесу ли кориштени у
мушком или женском роду, односно у једнини или множини.
У даљњем тексту Смјернице
Под овим термином у васпитању и образовању најчешће се мисли на ученике са: смањеним видним
способностима, смањеним слушним способностима, са потешкоћама у гласу и говору, са смањеним
моторним способностима и хроничним обољењима, са потешкоћама у понашању, са интелектуалним
потешкоћама (Кодекс о начину представљања особа са инвалидитетом у медијима, Шведска кровна
организација унутар покрета особа са инвалидитетом - Шведска организација особа са инвалидитетом за
међународну сарадњу, март 2012, Сарајево)
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потенцијалне опасности. Због тога је изузетно важно све ученике обучити и припремити за
реаговање у случају евентуалне природне или друге несреће или катастрофе, те припремити
менаџмент школа и наставно особље за планско и благовремено дјеловање у тим
ситуацијама. Изузетно значајно је ученицима са потешкоћама обезбиједити учешће у
дискусијама и едукацијама, да би лакше доносили одлуке које се тичу и њих самих. На овај
начин можемо да избјегнемо евентуалне неспоразуме и непредвидиве реакције неких
ученика, које су посљедица страха и ишчекивања непознатог. Сваком ученику треба
омогућити да разумије потенцијалне опасности природне или друге несреће и катастрофе и
стратегије безбједности и заштите које се примјењују у таквим ситуацијама.
Прилагођени наставни садржаји, који се односе на планирање наставе и оспособљавање
ученика за препознавање, уочавање ризика и управљање у различитим ризичним
ситуацијама, омогућиће сваком ученику коришћење мјера заштите, превентивног и
безбједносног дјеловања.
Имајући у виду све наведено, организација Save the Children је одлучила да Вам понуди
овај додатак о прилагођавању Смјерница са циљем да Вас охрабри и пружи информације
о томе како ову тематику која се односи на смањење ризика од катастрофа приближити
дјеци са потешкоћама у развоју као облик превентивног рада.
Користећи прилагођавања за ученике са потешкоћама у развоју у васпитно-образовном
процесу, у оквиру наставних планова и програма обезбјеђујемо усвајање знања, вјештина
и способности у области природних или других несрећа и катастрофа. Показатељи
дефинишу кључне појмове које ученици са потешкоћама у развоју треба да усвоје, у
степену који је одређен њиховим развојним потешкоћама. Описана прилагођавања се
односе на избор метода рада, коришћења материјала и различитих дидактичких и других
технологија, али и асистенције друге особе гдје је то потребно,4 у циљу оспособљавања
сваког ученика за усвајање представљених кључних појмова за природне или друге
несреће и катастрофе.
Пригодним упутствима и примјерима радионица обогаћеним фотографијама, видеозаписима и осталим материјалима које смо користили током радионица у раду са дјецом
са потешкоћама у развоју, покушали смо да дамо одговоре о корацима које је потребно
предузети да би дјеца била спремнија да адекватно реагују у случају несрећа и катастрофа.
Сва наведена упутства и прилагођавања само су примјери за рад са ученицима са
потешкоћама и служе искључиво као преглед неких од могућих прилагођавања, коришћења
материјала и упутстава за креирање што адекватнијег приступа ученицима са потешкоћама
током едукације и обуке у поступању у ванредним ситуацијама и/или током несрећа и
катастрофа. Стога је неопходно сва прилагођавања, материјале, методе и принципе у раду
креирати за сваког ученика посебно, водећи рачуна о карактеристикама потешкоћа у
развоју које ученици имају и посебним васпитно-образовним потребама. Овакав приступ у
фокус не ставља само ученике са потешкоћама у развоју, него и свим другим ученицима
омогућава усвајање знања и вјештина коришћењем различитих стилова учења.
Креирање програма у раду са ученицима са потешкоћама у развоју подразумијева и
коришћење свих доступних ресурса у заједници, који ће ојачати индивидуалну улогу
сваког појединца. Ресурси који доприносе развоју индивидуалних потенцијала, али и
колективне заштите, свакако су родитељи ученика, центри за подршку, школе, невладине
организације, цивилна заштита, ватрогасне службе, хитна помоћ и други.

4

Важно је да се на почетку школске године сачини план евакуације и задужи особље које ће бити
одговорно за подршку сваком дјетету са потешкоћама у случају неке природне несреће.
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Како
примијенити
програм ДРР
у раду са
дјецом са
потешкоћама
у развоју
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2. Како примијенити програм
ДРР5 у раду са дјецом са
потешкоћама у развоју
2.1. Упознајте дијете
Да бисте уопште могли размишљати о начинима укључивања дјетета са потешкоћама у
развоју у рад, прво треба да упознате које су његове способности и карактеристике те
упознате начин на који оно најбоље функционише. Пуно информација о томе шта дијете
може и који су његови интереси можете да сазнате од дјетета, његових родитеља,
васпитача и наставника и стручних сарадника. Потребно је добити информације о томе
шта дијете воли да ради, шта га највише интересује и шта му смета. У процесу упознавања
дјетета потребно је обратити пажњу на њене / његове потенцијале (на оно што дијете
може), а не искључиво се фокусирати на недостатке (оно што дијете не може).
Кобетић Д. (2015) у Приручнику за тренере/ице - тренинг асистената у настави „Развој
подршке за инклузивни одгој и образовање“ препоручује употребу образаца за
упознавање потенцијала дјетета у когнитивном, психомоторном и афективном
подручју, што је видљиво у наставку текста.
Когнитивно подручје
Подручја учења
ПАМЋЕЊЕ - досјетити се
СХВАТИТИ - разумијевање
ПРИМИЈЕНИТИ - научено
АНАЛИЗИРАТИ - узроци,
посљедице
ПРОСУЂИВАТИ

СИНТЕЗА - знања и вјештине

5

Дијете може...
препознати, запамтити, именовати, одредити,
означити, забиљежити, испричати, саставити попис,
набројaти, описати, поновити, извијестити…
сажети, објаснити, идентификовати, размотрити,
изразити, расправљати, предвидјети, навести
примјере…
ријешити, примијенити, извести, израдити,
протумачити, илустровати, вјежбати, изложити,
приказати, превести…
упоредити, расправљати, супротставити, разлучити,
ријешити, диференцирати, направити инвентуру,
примијенити, закључити...
просудити, изабрати, процијенити, рангирати,
вредновати, измијенити, одредити приоритет,
предвидјети, заступати...
предложити промјене, комбиновати, преуредити,
организовати, креирати, саставити, класификовати,
повезати, формулисати, реорганизовати, планирати...

"Појам и пракса смањења ризика од катастрофа кроз системске напоре да се анализирају
узрочни фактори катастрофа те да се њима управља, укључујући смањену изложеност опасностима,
смањену рањивост људи и имовине, разумно управљање земљиштем и животном средином, те побољшану
спремност на штетне догађаје"
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Психомоторно подручје
Подручја учења

Дијете може...

ИМИТАЦИЈА

праћење и понављање операција које неко
показује

МАНИПУЛАЦИЈА

извођење одређене операције уз инструкције
водитеља

ПРЕЦИЗАЦИЈА

прецизно или споро извођење операције

АРТИКУЛАЦИЈА

способност координације више операција уз
примјену двије или више вјештина

НАТУРАЛИЗАЦИЈА

истовремено извршавање више операција
примјеном одговарајућих вјежби са лакоћом

Афективно подручје
Подручја учења

Дијете може...

ПРИХВАТАЊЕ

пажљиво праћење наставе, увиђање важности
учења, осјетљивост на социјалне проблеме,
прихватање различитости

РЕАГОВАЊЕ

извршавање обавеза, поштовање правила,
учествовање у разредној расправи, добровољно
јављање за задатке, помагање другима, занимање
за предмете, треба помоћ

КРИТИЧКО ВРЕДНОВАЊЕ

подржавање демократских процеса, склоност
доброј литератури, прихватање научних
принципа у свакодневном животу, уважавање
потребе за друштвеним напретком

ОРГАНИЗОВАЊЕ

организација равнотеже између слободе и
одговорности, препознавање потребе за
систематским рјешавањем проблема, преузимање
одговорности, прихватање властитих јаких и
слабих страна

ВРИЈЕДНОСНО просуђивање

изражавање самопоштовања и поштовања према
другима, спремности на сарадњу, могућност
утврђивања објективних критеријума процјене,
марљивост и самодисциплина, позитивна слика
о себи
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2.2. Подстичите укљученост и пружите подршку
Омогућите дјетету да буде дио групе са којом радите на начин на који оно може.
Подстичите га на активности које њему одговарају и за које показује интерес. Уколико
је потребно, понудите му своју помоћ или помоћ друга из групе. Никада немојте
претпостављати да су добијену информацију сви једнако разумјели, због тога
обезбиједите да информација буде достављена на више начина – у најмању руку усмено
и кроз јасно написан позив.
Дјецу ћемо најбоље подучити ако се наш стил предавања подудара са стилом њиховог учења.
Сви ученици имају различите стилове учења те је важно да током васпитно-образовног
процеса користимо различите технике у усвајању знања, вјештина и способности, али и
модалитета. Покушајте да сазнате како дијете најбоље обрађује информацију, односно
који му/јој је доминантни стил учења (аудитивни, визуелни и/или кинестетички). Сви ми
користимо различите стилове учења - неки уче скоро искључиво на начин који им
доминантно одговара, док други могу да користе различите стилове у различитим
околностима. Битно је обогатити наставни садржај на начин да дозвољава употребу
различитих стилова, а неки од њих могу да буду6:

Кинестетички стил - Ученици који најбоље уче путем покрета. Они имају потребу и
желе да се крећу и да физички буду укључени у оно што уче.
Аудитивни стил - Ученици који најбоље уче путем чула слуха. Они информације
најбоље памте слушајући их кроз ријечи или пјесмице и боље ће памтити информације
ако могу да говоре о њима.
Визуелни стил - Ученици који најбоље уче гледајући или читајући материјал. Они воле
сликовне материјале, уживају у писању и обликовању слова и често брзо науче читати.

Кинестетички стил учења односи се на ученике који веома спретно састављају и
растављају ствари, учествују у спортским активностима, гимнастици и моторичким вјежбама,
граде структуре од различитих материјала, додирују особе када нешто објашњавају или вас
нешто питају, крећу се док уче радије него да сједе, лакше памте уз темпо.
Ученицима са кинестетичким стилом учења можете да помогнете ако им:
l дозволите да користе прстиће, картице или магнете, одређене покрете;
l дате прилику да за садржаје израде плакат, постер или писани извјештај;
l дозволите да се крећу док читају или говоре о нечему;
l дате прилику да одглуме неку активност или дијелове текста;
l омогућите да своју потребу за покретом повежу са учењем наставних садржаја;
l омогућите ученику да буде „вођа“ у демонстративним активностима.

6

Единалда Јакубовић, Нихада Чолић „Приручник за наставнике за рад са дјецом са тешкоћама у учењу“,
Сарајево, 2017.
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Ученици који имају аудитивни стил учења воле да користе инструменте, пјевају,
слушају приче или музику, да причају о нечему радије него да читају о томе, често сами
„разговарају“, могу да уче или да се сконцентришу на задатак када је у позадини музика.
Ученике са аудитивним стилом учења ангажујте на сљедеће начине:
l нека разговарају са вршњацима из разреда о домаћој задаћи, у појашњењу израде

задатака, понављању онога што сте радили;
l усмјерите их да што више вербално објашњавају;
l дозволите им да „шапућу“ да би се подсјетили на нешто, али и да наглас кажу оно

што је потребно меморисати;
l неке садржаје ученик може „пјевушити“, нпр. асоцијације ријечи - активност.

Ученици који имају визуелни стил учења више воле читати упутства него слушати
док се говори. Често ћете их видјети да гледају у ваша уста док говорите, а не у ваше очи.
Током учења радо користе слике, филмове, видео-радове, мапе, експонате.
Ученицима са визуелним стилом учења понудите:
l писмена упутства;
l да нацртају садржај лекције или приче јер ће тако лакше репродуковати научено;
l картице, слике, графиконе или обиљежја у бојама за организацију простора, листу

задатака које морају да обаве, али и да би схватили концепт онога што учите тј.
садржај, када год је то могуће, представите цртежом или сликом.
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Извршите
потребна
прилагођавања
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3. Извршите потребна
прилагођавања
''Све колико год је могуће ставити пред осјетила. Наиме: видљиво виду;
оно што се чује слуху; оно што даје укус, укусу; мирис осјетилу мириса; оно
што се може опипати осјетилу опипа; а ако нешто може бити примљено
истовремено са више осјетила, ставити пред већи број осјетила.''
Ј. А. Коменски / Златно правило из Велике дидактике

3.1. Дјеца са потешкоћама вида
У групу дјеце са потешкоћама вида убрајамо слијепе и слабовидне ученике. Дјеца са
потешкоћама вида упознају свијет, комуницирају и уче користећи преостала осјетила. За
ову дјецу најважнија је тактилна перцепција, слух и говор. Свакако се користи и остатак
вида, ако постоји. Због специфичности тактилне перцепције, потребно је обезбиједити
више времена за поједине активности на часу и упутити их да задатке доврше код куће.
Препоруке за рад са дјецом са потешкоћама вида:
l Важно је прикладно освјетљење учионице и свих просторија у школском објекту.
l Дијете са потешкоћама вида треба да сједи на за њега најоптималнијем мјесту у

учионици, у односу на потребе ученика (освјетљење, бука, близина табле).
l Треба га обавијестити о свим положајима намјештаја и евентуалним промјенама у

организацији простора у учионици али и свим другим просторијама у школи (нпр.
другачији распоред клупа, нови ормар и слично).
l Урадити радионицу са дјецом у одјељењу које похађа дијете са потешкоћама вида,

под називом „Вођење особе која је слијепа или слабовидна“.7
l Побрините се да вас дијете са потешкоћама вида увијек добро чује.
l Садржај који пишете на табли изговарајте гласно да дијете са потешкоћама вида

може да вас слиједи и записује биљешке користећи Брајево писмо или асистивне
технологије.
l При давању упутстава будите конкретни, прецизни и кратки (нпр. умјесто «овдје»

или «тамо» користите «испред тебе» или «поред тебе», «са твоје лијеве / десне
стране».
l Користите без устручавања ријечи попут: гледај, видиш, погледај и слично.
l Дајте му довољно времена за коришћење наставног материјала.
7

http://os-ljgaja-ng.skole.hr/upload/osljgajang/images/newsimg/1159/File/Dan%20bijelog%20%C5%A1tapa.pdf

Knjiga 7 cirilica2:knjiga 7 22.4.2019 10:23 Page 16

l Омогућите му да се користи компјутером са говорном јединицом или да сними

диктафоном одређене садржаје.
l Настојте да провјерите да ли вас је дијете разумјело.
l Имајте увијек на уму да додир и слух слијепом дјетету замјењују вид и да је

неопходно осмислити активности у којима ће ученик учествовати користећи што
више модалитета, нарочито кинестетских (додир) и аудитивних (слух).
l Укључите га у све активности разреда јер оно то може.
l Обезбиједите да дијете може да се користи Брајевим писмом8 или увећаним тиском

ако се ради о слабовидном дјетету које је усвојило овакав начин комуникације.
Слика 1. Брајево
писмо - абецеда

Слика 1а. Брајево
писмо - бројеви

Препоруке: Поставити адекватне тактилне површине и ознаке у школским
просторијама, траке у боји уз рубове степеница или уз зидове, површине
различитих структура које означавају промјену смјера или смјер евакуације,
рукохвате са обје стране степеништа.
Ознаке за ИЗЛАЗ, СТЕПЕНИШТЕ, ЛИФТ, као и било какве информације у
вези са безбједношћу треба да буду јасне са великим знаковима, бројевима
или писаним ознакама у нивоу очију, са контрастом на самој табли са
ознакама, те да садрже и натписе на Брајевом писму. Уколико је могуће,
поставити звучне сигнале.
8

Брајево писмо је систем писања и читања намијењен слијепим или слабовидним особама, које је 1824.
године осмислио Louis Braille. Свако слово абецеде, правописни знакови, бројеви и остала правила писања
и читања су у Брајевом писму осмишљени системом од шест тачака.
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3.2. Дјеца са
потешкоћама слуха
У групу дјеце са потешкоћама слуха убрајамо глуху и наглуху дјецу. Већина особа које су
глухе комуницирају знаковним језиком9 и ослањају се на визуелне информације. Знаковни
језик омогућава и одашиље потпуне информације, што није случај са гласовним говором у
глухих особа. Особе са потешкоћама слуха служе се једноручном и дворучном абецедом.
Обје абецеде садрже сва слова нашег говорног језика те нека слова страних абецеда као
што су W, X, Y и Q. Разликујемо једноручну абецеду (дактилологија; Слика 2.) и дворучну
абецеду (хирологија; Слика 3.)
Слика 2. Једноручна абецеда

Слика 3. Дворучна абецеда

Препоруке за рад са дјецом са потешкоћама слуха
l Омогућити ученику сједење у првим клупама.
l Наставник треба да говори умјерено, разговијетно, с нагласком на ритам и

интонацију.

9

Знаковни језик је матерњи језик популације глухих људи, њихово основно комуникационо средство. Он
никако није алтернативни језик нити је универзалан. Постоји интернационални знаковни језик који се назива “гестуно”, те се користи при међународним сусретима глухих особа. У свакој држави постоји засебан
знаковни језик. Интересантна је чињеница да су амерички и француски знаковни језици толико слични да
глухе особе немају проблема са међусобном комуникацијом. Само 14 знаковних језика у Европи су стандардизовани и признати. Босански знаковни језик је законски признат 15. септембра 2009. године.
(https://www.lingvisti.ba/blog/2013/o-знаковном-језику/)
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l Док говоримо, настојимо да будемо лицем окренути према дјетету са оштећењем

слуха. Пазимо да наше лице није прекривено сјеном, јер се дјеца са оштећењем
слуха помажу читањем са усана.
l Предавач треба да буде спреман на понављање исте поруке, говор другим

ријечима, коришћење мануелних облика комуникације10, као и употребу визуелних
дидактичких средстава.
l Треба избјегавати саопштaвање важних информација док дијете не обрати пажњу

на говорника. Пажњу можете да му скренете додиром.
l Користити значајно очигледна наставна средства, слике, илустрације, покрет,

моделе, дијафилмове, видео-записе, компјутерске програме, цртеже и наставне
листиће, значајно обезбиједити удио визуелне методе (полисензорни приступ), те
обезбиједити што више визуелних средстава.
l Значајно користити практични рад у функцији усвајања вјештина, јачања воље и

мотивације. Добро је заједно са ученицима осмислити знакове за узбуну, нпр.
свјетлоснe сигналe (паљење и гашење свјетла) уз звучне сигнале за узбуну, али и
научити ознаке из знаковног језика за пожар, земљотрес, поплаву, клизиште и друге
несреће. Слике или цртеже знакова за узбуну поставити на зидове у учионици.

3.3. Дјеца са потешкоћама гласа и говора
У групу дјеце са потешкоћама гласа и говора убрајамо дјецу која имају:
l Говорне и гласовне потешкоће – укључују поремећаје изговора гласова,

замјене или додавања гласова, одсуство гласова, муцање, дисфонију, ринолалије
(назални изговор) и многе друге.
l Језичке потешкоће – укључују сиромашан вокабулар, кратке реченице,

неправилну градњу реченица, немогућност слијеђења инструкција, неправилну
морфолошку структуру, проблеме са именовањем предмета, особа, појава и
осталог са чиме се дијете сусреће.
l Ученици са језичким потешкоћама и специфичним потешкоћама у

учењу (дислексије, дисграфије, дискалкулије)

Ови ученици су редовно просјечних или натпросјечних интелектуалних способности.
Имају проблеме са аудитивном и визуелном перцепцијом, лингвистичким процесуирањем
и друге потешкоће.
Препоруке за рад са дјецом са потешкоћама гласа и говора
Током рада са овом дјецом изузетно је важан начин на који се дјетету даје информација,
односно формулација реченица, које морају да буду јасне и сликовите, попраћене
асоцијацијама на нешто познато.
10

Особе оштећена слуха користе различите облике мануелне комуникације: а) ручна абецеда, б) симултана
знаковно-орална комуникација, ц) знаковни језик
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Потребно је:
l предвидјети дужи период за усвајање неких тема;
l користити различите врсте подражаја – видне, слушне, тактилне, код обраде нових

садржаја;
l систематски провјеравати да ли је дијете разумјело садржај, појмове и дефиниције;
l користити прерађене, сажете, једноставније текстове;
l користити много конкретних примјера, слика, покуса, повезаних са познатим

садржајима;
l задавати мањи број задатака, а задатке по тежини распоредити тако да је прво

лаган задатак, па тежи, а на крају опет лаган.

3.4. Дјеца са тјелесним потешкоћама и
хроничним обољењима
Основне карактеристике дјеце са тјелесним инвалидитетом су моторичке потешкоће и
хроничне болести. Затим, то су различити облици и тежина потешкоћа покрета и
положаја тијела, смањена / онемогућена функција појединих дијелова тијела, најчешће
руку, ногу и кичменог стуба, те непостојање неких дијелова тијела. Често се ради о
урођеној неразвијености појединих дијелова руку или ногу, или је дијете остало без дијела
или цијелог екстремитета због болести (ампутација обољелог дијела) или незгоде.
У ову групу се убрајају и:
l дјеца са оштећењем локомоторног апарата,
l дјеца са оштећењем централног нервног система,
l дјеца са оштећењем периферног нервног система,
l дјеца са оштећењима која су посљедица хроничних болести других система.

Препоруке за рад са дјецом са тјелесним
потешкоћама и хроничним обољењима
Основни предуслов за рад са дјецом са тјелесним потешкоћама је приступачност школе,
без архитектонских баријера (прилагодити улаз у школу, тоалет, кретање унутар школе,
кретање у просторијама унутар школе).
Дјеци са хроничним болестима понекад ће бити потребно прилагођавати темпо рада (ако
се због болести или медикаментозне терапије брже умарају или спорије реагују), а остале
посебности у односу на здравствене потребе дјеце треба договарати са стручном
службом школе, родитељима и доктором ученика.
Дјетету треба омогућити писање на већим форматима, понекад само великим штампаним
словима, а изузетно ученик неће моћи самостално да пише оловком па се користе други
облици (диктирање другој особи, снимање писмене обавезе и најпримјереније
коришћење компјутера за писање уз неопходна прилагођавања тастатуре и миша).
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Понекад ће дјеци бити потребно папир за писање или свеску фиксирати за подлогу, а
прибор за писање прилагодити њиховим специфичним могућностима. Дјеци треба
обезбиједити више времена за извођење графичких активности, а текст предвиђен за
план табле најчешће треба да буде копиран и налијепљен у дјететову свеску. Писмени
испити знања морају да буду прилагођени мануелној способности ученика (шири
простори за писање, заокруживање понуђених одговора, помоћ друге особе у писању,
коришћење компјутера за писање, само усмено одговарање).
При читању потребна су нека посебна помагала за држање књиге у оптималном положају
или помагало за окретање страница.

3.5. Дјеца са потешкоћама у концентрацији и понашању
Дјеци са потешкоћама у концентрацији и понашању највеће сметње у раду у школи
представљају потешкоће у пажњи, често праћене немиром и хиперактивношћу, уз које
могу да се појаве и специфичне потешкоће у учењу, на моторичком, говорном,
емоционалном и социјалном плану.

Препоруке у раду са дјецом са потешкоћама у
концентрацији и понашању
l поставите јасна правила у разреду – ученик треба структурисану ситуацију и јасне

границе, јер сам не може да их постави;
l структуришите околину тако да ученик успјешно заврши задатак (ставите акценат

на оно што дијете може радије него на оно што не може да учини);
l дјеца са смањеном пажњом / хиперактивношћу имају мање потешкоћа ако су клупе

у разреду организоване класично, у редовима;
l препоручује се да дијете сједи у првом реду, одмакнуто од буке (не покрај врата

или прозора, ако су уз улицу);
l до дјетета са потешкоћом нека сједи дијете које је модел добре концентрације и

понашања, или самостално ако дјетету боље одговара;
l похвалите труд који дијете улаже у одређени задатак;
l задатке скратите у односу на осталу дјецу у разреду, али то учините ненападно, и

НЕ истичите пред разредом дјететова ограничења;
l измјењујте задатке и варирајте тешке и лаке, забавне и досадне;
l припремите за дијете већ написани текст са основним чињеницама које треба да

научи – нека буде написан читко, великим словима, са истакнутим именима,
појмовима и слично;
l запослите га малим задацима да разбијете монотонију и омогућите му циљано

кретање: замолите га да опере сунђер, донесе креду, потражи некога и слично;
l своје излагање обогатите причама, сликама, филмовима, аудио-материјалима и

слично, то ће бити занимљиво и дјеци која немају потешкоће;
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l потичите дијете да активно учествује на часу да бисте му задржали пажњу;
l упутства говорите смиреним и благим гласом;
l омогућите прилике за помагање другима, за изражавање емпатије.

3.6. Дјеца са интелектуалним потешкоћама
За дјецу са интелектуалним потешкоћама карактеристични су изазови у интелектуалном
процесирању које је истовремено попраћено смањеним нивоом одређених адаптивних
вјештина.
Тако дијете са интелектуалним потешкоћама може да има и потешкоће у подручјима
комуникације, бриге о себи, самосталности и социјалних вјештина.

Препоруке за рад са дјецом са интелектуалним потешкоћама
l основно је са дјететом успоставити позитиван, добронамјеран однос, похвалити

труд који улаже, поставити договоре у раду да би имало јаснију структуру рада;
l прилагођавати садржаје, дидактичко-методичке поступке, захтјеве и средства у

раду у складу са способностима ученика;
l сликовно предочавати садржај путем цртежа, слике, шеме;
l дозирано потицати дјететову самосталност у раду, омогућити му више времена за

рад, вјежбање и више пута понављање битних дијелова садржаја уз чешћу провјеру
разумијевања;
l садржаје учења приближити дјетету на очигледан и једноставан начин, без

сувишних детаља, те их што више повезивати са потребама свакодневног живота
дјетета и могућностима њихове примјене;
l дјетету давати једноставне практичне задатке;
l користити методу демонстрације, цртања и практичног рада.

3.7. Дјеца са потешкоћама из аутистичног спектра
Дјеца са потешкоћама из аутистичног спектра карактеришу се потешкоћама у социјалној
интеракцији и комуникацији као и понављањем стереотипних облика понашања.

Препоруке за рад са дјецом из аутистичног спектра
l обезбиједити што више сликовног материјала
l не тјерати ученике да раде вјежбе које не желе због честе сензорне

преосјетљивости (преосјетљивост на буку, додире, друге људе...)
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l по могућности рад би требало да се одвија у мањим групама ученика
l укључивати их у рад са вршњацима да би се приближило социјално понашање
l не мијешати чулне модалитете путем којих се приказује садржај
l сложене задатке подијелити на конкретне радње, апстрактне појмове приказати

путем конкретних приказа уз што више визуелизације
l отклонити све дистракторе због честе хипервигилне пажње (повећана

покретљивост пажње и повећана способност уочавања спољашњих и унутрашњих
подражаја, оваква дјеца нису способна да пажњу задрже на једној информацији или
задатку)
l организовати учење кроз распореде (најбоље направити распоред помоћу слика)
l примјена практично усвојених знања у животним ситуацијама (функционално

учење).
Напомена: Учитељи морају да буду смирени, њихове емоционалне реакције
предвидљиве, морају да буду у стању да прилагоде наставни план те увиђају дјететове
позитивне особине. (T. Attwood, 2010)
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Примјери
радионица
за дјецу са
потешкоћама
у развоју
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4. Примјери радионица за
дјецу са потешкоћама у развоју
Пажљиво планираним прилагођавањима начина подучавања и приступа у подучавању, али
и дидактичко-методичким прилагођавањима, ученицима омогућавамо усвајање знања,
вјештина и способности у области несрећа и катастрофа. У прилог томе говори и
Приручник „Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у
основним школама“ у којем се кроз различите приједлоге, примјере добре праксе,
објашњења појмова и карактеристика природних несрећа, али и мјера за заштиту, нуде
могућности реализације споменутих садржаја у оквиру постојећих наставних планова и
програма основних школа. Испод је неколико примјера радионица из области заштите и
спасавања у школама, које имају за сврху инспирисати наставнике за даљње
прилагођавање њиховог садржаја дјеци са потешкоћама у развоју.

ВАЖНА НАПОМЕНА!
Прије извођења радионица или вјежби евакуације, детаљно информисати родитеље, браћу
или сестре дјеце која ће бити у улогама унесрећених, у циљу избјегавања неспоразума и
стреса код чланова породице.
Обавезно питати дијете да ли је имало искустава природних или других несрећа које се
обрађују. Уколико је одговор да, провјерити са дјететом да ли жели и колико жели да буде
укључено у радионице.
Дјеци са интелектуалним потешкоћама, дјеци са нижим степеном функционисања из
аутистичног спектра понудити сликовни материјал.

4.1. Пожар
ЦИЉЕВИ:
Образовни: Усвојити знања о превенцији пожара и поступцима у случају настанка
пожара
Васпитни: Развој свијести о заштити од повреда и бриге о себи, адекватно се понашати у
случају настанка пожара
Функционални: Развој социјализације, развој комуникације, развој осјећаја припадности
групи, развој фине моторике, развој тактилне, визуелне и слушне перцепције.
МАТЕРИЈАЛ: свијећа у чаши, папир, упаљач, слика ватре, слика или одјело ватрогасца као и
модел (играчка), слика ватрогасног возила, пластелин, доступност интернету, сличице са
предметима који су потенцијално опасни и који нису за настанак пожара.
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АКТИВНОСТ 1.
Ученике упознати са појмом ватре. Показати слику ватре (Слика 1.) и примјер са свијећом
(запалити свијећу да виде пламен и осјете топлоту). Да би ватра горјела, потребно је да су
истовремено присутни:
а) материјал који може да гори,
б) топлота довољна да запали материјал и
ц) ваздух (присуство кисеоника).
Објаснити да нам ватра првенствено служи као извор топлоте.
Слика 1.

За ученика са потешкоћама вида користити чуло додира и мириса (користити свијећу и
запаљен папир да осјете мирис паљевине).

Користити знаковни језик.
Термин ватра објаснити помоћу дворучне абецеде.
Показати ученицима примјер како се угаси свијећа кад се смањи доток кисеоника.
Свијећу гасимо тако што ставимо поклопац на горућу свијећу у чаши.

АКТИВНОСТ 2.
Ватра великих размјера се зове пожар и може да захвати насеља и шуму. Показати Слику 2.
и Слику 3.
Слика 2.
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Слика 3.

За ученике са потешкоћама вида појаснити да у случају пожара могу да осјете мирис
паљевине и чују пуцкетање те да осјете јаку топлоту.

За ученике са потешкоћама слуха показати слику
и знак опасности од пожара.

Објаснити и осталим ученицима да је ово знак за опасност од
пожара. Навести да пожар може да изазове велику материјалну
штету и да угрози људске животе.

АКТИВНОСТ 3.
Ученицима показати и објаснити које ствари могу да изазову пожар и њима се не треба
играти. Објаснити да пожар најчешће проузрокују људи тако што не пазе, нпр. у игри са
шибицама, петардама, свијећом или код куће забораве искључити пеглу, електрични
шпорет или фен за косу.
Групна активност:
Припремити сликовни материјал и плакате на које ће дјеца моћи разврстати предмете који
су опасни и могу да изазову пожар, те предмете који нису опасни и могу се њима играти.
За ученике са потешкоћама вида, након што им прочитамо ријеч која означава предмет са
картице, може се договорити одговарајући звучни знак за предмете који су опасни, нпр.
пљесне рукама, а за предмете који нису ученик пуцкета прстима.
За ученике са потешкоћама слуха користити се сликама уз појашњење помоћу знака
опасности шта је опасно а шта не.
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АКТИВНОСТ 4.
Шта урадити у случају пожара?
Ученицима објаснити да у случају пожара зовемо ватрогасце на број 123. (картице)
Ученицима са потешкоћама вида број направити помоћу пластелина на Брајевом писму
(Слика 4.) те да прочитају број 123.
Слика 4.
Бројеви

За ученике са потешкоћама слуха показати прстима број 123 и објаснити да могу да
пошаљу поруку некоме кога познају у случају пожара да би позвао ватрогасце.
Показати слику ватрогасца (Слика 5.) и објаснити да нам он помаже у случају пожара
гасећи га, спасава људе од ватре и ради на превенцији пожара. Ватрогасац носи заштитно
одијело које га штити од ватре, на глави има кацигу и маску да му не смета дим, те ватру
гаси водом која се налази у ватрогасном камиону.
Слика 5.

За ученике са потешкоћама вида показати модел ватрогасца или набавити одијело да би
се упознали са опремом ватрогасца на основу додира.
Ватрогасци долазе ватрогасним возилом на чијем крову се налази сирена, па пуштамо звук
(https://www.youtube.com/watch?v=Z3fS-OIgbnM).11 Објаснити ученицима да кад чују овај
звук, значи да је ватрогасно возило у близини.
За ученике са потешкоћама слуха користити већ понуђену слику.

Показати слику ватрогасног возила са освртом на сирену, те показати фреквенције.
11

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=Z3fS-OIgbnM
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Остало што можемо да учинимо у случају пожара у кући:
l Уколико је просторија испуњена димом, крећите се пужући подом јер је ваздух

чистији ближе поду.
l Уста и нос прекријте мокром крпом и крените у смјеру евакуације.
l Излаз из задимљене просторије најлакше ћете извести уколико се крећете

наслоњени на зидове.
l Прије него што отворите врата, провјерите да ли је квака врућа. Уколико јесте, не

отварајте врата јер је са друге стране пожар.12

l Уколико због ватре и дима не можете да напустите собу, затворите врата.

Поставите крпу испод врата и на тај начин ћете смањити доток дима у просторију.
l Уколико не можете безбједно изаћи, отворите прозор и позовите помоћ.
l Никако не користите лифт, користите степенице.

Ученицима демонстрирати наведена правила, нпр. пузањем и стављањем мокре крпе на
уста. Омогућити дјеци да имитирају наведене радње.
ОПРЕЗ: Обратити пажњу на дјецу која имају сензоричке поремећаје, који су осјетљиви
на „мокро“, осјетљиви на „мирис“ (дјеца из аутистичног спектра) и њима је потребно
вербализовати, а не инсистирати на демонстрацији.
12

Извор: http://www.triglavrs.ba/savjetujemo/pozar-sta-vi-mozete-uraditi-dok-cekate-vatrogsce
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АКТИВНОСТ 4.
Ученицима дати задатак да пронађу и заокруже одговарајуће бројеве на листићу (Слика
6.) које треба да позову у случају пожара.
Ученици са потешкоћама вида пишу број на Брајевом писму машином или обликују
бројеве помоћу пластелина.

Ученицима са тјелесним потешкоћама дати картице да провлаче шпаге кроз број 1,2,3.
(Слика 7.) Напоменути да је најважније позвати ватрогасце чим примијетимо пожар.

Ученици који имају потешкоће слуха ће добити писмена упутства за обављање задатака.

Слика 6.

Слика 7.

4.2. Поплава
ЦИЉЕВИ:
Образовни: Упознавање дјеце са термином поплава и начином настанка
Функционални: Адекватна реакција заштите у случају поплаве, развој комуникације, развој
фине моторике
Васпитни: Развијање свијести о превенцији настанка поплаве
ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ: дубока подлога, пластична кућица, земља, лего коцкице,
пластичне животиње, људи и дрво, облаци направљени од пластичних флашица (флаше
облијепити плавим папиром и избушити чепове).
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АКТИВНОСТ 1.
Ученике упознати са појмом поплава и начином како настаје, затим прочитати причу:
Поплава - сан или јава.13 (Слика 1.)
Поплава - сан или јава?
Киша је лијевала данима као да никада неће престати. Није било никога коме није
досадила. Киша, грмљавина, киша и опет киша. Мики је пожелио да напокон престане и да
гране сунце које ће растјерати облаке. Загледао се у прозор у нади да ће у даљини видјети
сунце, али је видио само како долази још облака. Од силне кише улицама града је потекла
ријека. Био је то почетак праве правцате поплаве. Вода је преплавила подруме и ниже
спратове.

Слика 1.

Напомена: Уколико је потребно, текст је могуће поједноставити, нпр: Киша
је падала неколико дана. Грмјело је и сијевало. Вода је долазила у улице.
Улазила је у куће и подруме. Настала је поплава...

Ученицима са потешкоћама слуха показати слику и путем дворучне абецеде нагласити да
се ради о поплави.

Након прочитане приче кратко је анализирати.
13

Прича преузета са: //3mame.com/citaonica/mikijeve-price-za-laku-noc/ni дио:
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АКТИВНОСТ 2.
Са ученицима припремити макету са кућом, мостом, људима, животињама, биљкама
(Слика 2.). Направити облаке помоћу пластичне флаше и показати ученицима како да
имитирају кишу, те да прате шта се догађа у макети (Слика 3. и 4.).

Слика 2. Поплава

Слике 3. и 4. Након поплаве / вода у објектима

Пустити звук сирене за поплаву14:

Показати симбол за поплаву
За ученика са потешкоћама вида користити чуло додира и слуха. На макети омогућити
дјеци да дотакну положај субјеката и објеката прије и након ''стизања облака''. Омогућити
дјеци да ''буду облак'' да би боље схватила шта се догоди након веће количине воде која
се излије из облака.
Ученицима са потешкоћама слуха важно је истовремено показивати и говорити лицем
окренутим према њима, да би дјеца могла да вас разумију. Дјеца која имају потешкоће
слуха читају и са усана, па због тога покрет и говор усана морају да буду истовремени15.

АКТИВНОСТ 3.
ПОСТУПЦИ ТОКОМ ПОПЛАВЕ
Ученицима објаснити да, уколико дође до поплаве, треба назвати бројеве за хитне
случајеве. Објаснити да постоје службе које могу да помогну, као што је служба цивилне
заштите 121 или ватрогасци 123.
14
15

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=exx4OMiVr0g
Линк: http://mojkontakt.com/blog/2014/05/23/crtani-film-o-poplavama-video/
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Показати бројеве прстима и сликом.

Ученицима са потешкоћама вида написати број на Брајевом писму или на увећаном фонту
уколико се ради о слабовидности.

Објаснити дјеци шта могу да учине док чекају помоћ
l Уколико се налазе у кући, затворити врата и прозоре.
l Попети се на виши спрат.
l Избјегавати контакт са електричним апаратима.

У случају поплаве назвати број 121 или тражити помоћ одрасле особе.
Навести примјер потребних ствари које у случају несреће треба да имамо спремне и
носимо са собом (преузети лист за бојење из Приручника „Интегрисање смањења ризика
од елементарних непогода и других несрећа у наставне и ваннаставне активности:
Приручник за васпитаче у предшколским установама и наставно особље у основним и
средњим школама“ / Сарајево, Save the Children International, 2017.).16

4.3. Земљотрес
ЦИЉЕВИ:
Образовни: Усвојити и препознати појам несрећа
Васпитни: Развијати осјећај бриге за себе и друге
Функционални: Развој социјализације, развој комуникације, развој осјећаја припадности
групи, развој фине моторике, развој тактилне, визуелне и слушне перцепције
16

https://nwb.savethechildren.net/bs/resources/smanjenje-rizika-od-karastrofa/t-57
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ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ: наставни листићи, цртежи са приказом несреће која се
обрађује, компјутер, слике, дрвене коцкице, пластичне чаше
НАПОМЕНА:
Активност 1 – ова активност би могла потпуно да се изостави ако се ради о ученицима
који имају вишеструке сметње те да се пређе одмах на активност 2.

НЕСРЕЋА

ПОМОЋ

БОЛЕСТ, УДЕС

Хитна помоћ, ватрогасци

ПОЖАР

Ватрогасци

ПОПЛАВА

Ватрогасци, цивилна заштита, хитна помоћ

ЗЕМЉОТРЕС

Ватрогасци, хитна помоћ

КЛИЗИШТЕ

Ватрогасци, хитна помоћ, цивилна заштита

АКТИВНОСТ 1.
Разговарамо са ученицима о природним катастрофама, провјеравамо колико они знају о
тој теми. Питамо ученике шта је несрећа. На табли или на хамер-папиру имамо двије
колоне које су означене појмовима НЕСРЕЋА и ПОМОЋ. Док разговарамо са
ученицима, у колону НЕСРЕЋА стављамо слике онога што су ученици рекли да може
бити несрећа и уписујемо назив несреће (наводимо ученике на одговоре), нпр. позвати
хитну помоћ када се нешто догоди, може да гори кућа или нешто друго, када пада јака
киша, пуно је воде.
Ученицима који имају потешкоће вида (слабовидни ученици) дајемо једну по једну слику
која је увећана и на којој су боје прилагођене специфичностима ученика; ученицима који
су слијепи објаснити шта се налази на слици.
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Користити знаковни језик. Покретима објаснити ученику хитну ситуацију (махати руком
или се убрзано кретати / панично) (показати и слику).

Поновимо да је хитна ситуација када се нешто догоди и потребна нам је помоћ, а да је
несрећа ситуација која изазива велику штету за људе и објекте. Несреће могу да изазову
људи, нпр. удес или могу да буду природне. Данас учимо о једној несрећи коју зовемо
земљотрес.

АКТИВНОСТ 2.
Кратко разговарамо са ученицима о томе колико имају информација о земљотресу. Данас
учимо о земљотресу. На табли пишемо ЗЕМЉОТРЕС и поред наслова стављамо цртеж
или слику земљотреса (Слика 1.).

Слика 1.
Земљотрес

За ученике са потешкоћама вида пустити приказ и „звук“ током земљотреса и паничне
реакције људи.

За ученике са потешкоћама слуха показати слику уз видео-снимак.
Користимо пројектор / компјутер на којем ученицима показујемо слику земљотреса.
Разговарамо о сликама, шта се догодило са кућом, са зидовима, са улицом и дефинишемо
појам земљотрес. Земљотрес је када се све око нас тресе или љуља. Како се ви тресете?
Замолимо ученике да устану и покажу нам како тресу своје тијело. Ученици који не могу
да устану могу да покажу како се тресе било који дио њиховог тијела, самостално или уз
асистенцију друге особе.
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АКТИВНОСТ 3.
Сваком ученику на клупу ставимо торањ од дрвених коцкица или пластичне чаше сложене
у торањ.

Код ученика са моторичким потешкоћама или ученицима из аутистичног спектра дати
мањи број коцкица да не би изазвали негативне реакције због неуспјеха, док код ученика
за којег знамо да би могао сам да направи торањ, то му и омогућити да би се истакао у
тој активности у циљу јачања самопоуздања (ученик са оштећењем слуха). У почетку
кажемо ученицима да лагано покушају да тресу/мрдају торањ. Уколико се ништа не
догоди, односно не оборе ни један торањ, кажемо им да покушају мало јаче. На том
примјеру објашњавамо шта је земљотрес. Замолимо неког од ученика да поново лагано
тресе торањ или то урадимо ми уз објашњење да, када смо лагано тресли, није се ништа
догодило. Али ако јаче тресемо (неко од ученика или ми), онда се све сруши. Ову
активност рушења коцкица изоставити код ученика који су склони да понављају активност,
тј. склони персеверацијама (ученици из аутистичног спектра) јер се тешко одвајају од те
активности, нарочито ако им се свиди.

Помажемо ученицима да изведу активност (физичко вођење).

Дајемо детаљна упутства ученицима са оштећењем вида, корак по корак, да би извели
активност.

АКТИВНОСТ 4.
Покажемо ученицима видео-снимак земљотреса. Разговарамо шта су видјели у
презентацији и шта се догодило са кућама, зидовима, цестом.
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АКТИВНОСТ 5.
Понављамо шта је земљотрес и описујемо ситуацију када се дешава земљотрес. Шта се
дешава када је земљотрес? Тресе и љуља се све. Ако се јаче љуља земља, онда се може
десити да се руше зграде, пуца цеста, пуцају зидови. Понављамо нашу активност са
материјалима и замолимо неког ученика да нам покаже када имамо благи земљотрес,
лагано помјерање коцкица и да нам каже шта се десило (коцкице се нису срушиле).
Други ученик ће презентовати и уз нашу помоћ објаснити шта се дешава са материјалима
када је љуљање предмета јаче.
Код ученика са оштећењем вида тражимо да на основу излагања и понављања препознају
о чему причамо (хитна ситуација, несрећа, земљотрес) и да дају знак (дизање руке) када су
схватили да се ради о земљотресу или о некој хитној ситуацији.
Користимо визуелне материјале и слике.

АКТИВНОСТ 6.
На крају часа ученици раде задатке кроз које ћемо поновити које природне несреће
познајемо и шта је земљотрес.
Примјер наставног листића 1.
Повежи слику са одговарајућом ријечи:

Пожар

Клизиште

Хитна помоћ

Землјтрес

Поплава
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Дјеца која имају потешкоће у вербалном исказу, могу да покажу илустрацију на основу
нашег именовања, дјеца са интелектуалним потешкоћама могу да именују или покажу
илустрацију појединачно, или да бирају између само двије понуђене.
За ученике који немају развијену вјештину читања, израдити наставни листић са сликама и
тражити од ученика да заокружи појаву чији сте назив ви изговорили. Наставни листићи на
којима ће ученици обојити одређену природну опасност могу да послуже за домаћи рад,
које ћете користити на нередном часу као увод у сљедећу област обраде теме земљотрес.
За ученике са оштећењем вида припремити прилагођене наставне листиће или користити
асистивне технологије, тако да ученик прати садржај на компјутеру.

4.4. Клизиште
ЦИЉЕВИ:
Образовни: Усвојити и препознати појам клизишта
Васпитни: Развијати осјећај бриге за себе и друге
Функционални: Развој социјализације, развој комуникације, развој осјећаја припадности
групи, развој фине моторике, развој тактилне, визуелне и слушне перцепције
ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ: слике, хамер-папир, папирна кутија, кинетички пијесак или
обични пијесак, вода, чаше.

АКТИВНОСТ 1.
Користећи презентације или слике (материјале коришћене на претходним часовима),
поновити шта су природне опасности и које природне опасности познајемо, уз њихове
карактеристике. У разговору са ученицима посебно нагласимо да природне опасности о
којима говоримо могу да оштете зграде, улице, шуме и брда, правећи увод у објашњење
појма клизиште, што показујемо на сликама.
Уз помоћ слика / фотографија можемо да покажемо ученицима шта природне несреће
могу да оштете (улице, насеља, зграде, шуме...). Слике 1, 2, 3. и 4.

Слика 1.

Слика 2.
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Слика 3.

Слика 4.

Ученицима који имају оштећење вида дајемо нпр. један аутић који нема неке дијелове
(точкови, кров…) или сломљени штапић да би осјетио предмет који је оштећен. Аутић или
штапић дати ученику, а нека ученик сам уклони дијелове са предмета или сломи штапић.

Користити знаковни језик. Покретима објаснити ученику хитну ситуацију. Користити
слике, драматизацију или приказати филм.

АКТИВНОСТ 2.
Данас ћемо учити о још једној природној опасности, која такође може да уништи улице,
брда, шуме, зграде и куће, али и да угрози људске животе. Свугдје око нас се налази
земља. Гдје имамо много земље? Очекиван одговор је: на брдима, око наших кућа, на
планинама, поред путева којима се возимо. Ученицима показујемо слике.
Понекад на тим мјестима можемо да нађемо комаде земље или камење. (Слика 5. и Слика
6.) Разговарамо са ученицима одакле може да се појави то камење, а да га неко од људи
није донио.

Слика 5.

Слика 6.

Наводимо их да кажу да су то дијелови земље. Када се земља или камење одрони и клизи
са брда, то мјесто је клизиште. И на том мјесту се земља / тло креће и може да се деси да
се цијело брдо или дио земље покрене и да настане велика штета. То је такође опасно за
људе, јер то може да се догоди и у нашим насељима, гдје су наше куће. Када падају кише,
постоји могућност да се покрене клизиште.
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Како се земља креће и како клизиште представља опасност приказаћемо на сљедећем
примјеру. „Макета“ насеља, израђена од папирне кутије и кинетичког или обичног пијеска
и малих каменчића. Слике 7, 8. и 9.

Слика 7.

Слика 8.

Слика 9.

Заједно са ученицима описујемо сваки корак у активности, да би након ње ученици могли
да објасне шта се догодило и зашто.
За ученике са оштећењем вида је могуће направити сличну активност. Реците ученику да
своје руке стави на стол и објасните да ће оне послужити као подлога на којој је
клизиште. Од кинетичког или обичног пијеска направите смјесу са водом и каменчићима
и полако прелијте смјесу преко руку ученика. Важно је да ученик схвати да су му руке
затрпане и да се то догоди објектима и људима у вријеме клизишта.
За ученике са тешкоћама слуха показати слику уз ППТ презентацију.

Као завршну активност ученицима дајемо задатке у презентацији и на наставним
листићима. Писмени или дигитални задатак који дајемо ученицима зависиће од врсте
потешкоће коју ученик има.

АКТИВНОСТ 3.
Набројати/именовати природне опасности за људе (Слика 10.). Код ученика који нису
усвојили вјештине читанја и писања, можемо тражити да покажу слике и да их именују.

за људе може
4. Опасност
бити...

a)
Слика 10.

б)

ц)

д)
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4.5. Олујни вјетар
ЦИЉЕВИ:
Образовни: Упознавање дјеце са термином олујни вјетар
Функционални: Адекватна реакција заштите у случају олујног вјетра, развој комуникације
Васпитни: Развијање свијести о превенцији и заштити у случају олујног вјетра
ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ: пјесмица са сликовним приказом вјетра, вентилатор, фигурице
људи и модели кућа, слике које приказују штету насталу током олујног вјетра.

АКТИВНОСТ 1.
Прочитати дјеци дио пјесме РАЗИГРАНИ ВЈЕТАР.

РАЗИГРАНИ ВЈЕТАР17
Вјетар њише, савија, љуља,
На вјетру се вијори, лепрша, лелуја.
Вјетар не стиже полако,
Он без најаве долази,
Из ведра неба, само се појави.
Не знамо откуда ни када ће доћи.
Могућ је и зими и љети,
Усред бијела дана и по ноћи.
С вјетром се можеш играти игре:
Можеш му дати писмо да га однесе,
Само је проблем што би могло
У његовој игри стићи до криве адресе.
Јелена Сековановић
Слика 1. – Илустрација

Након читања пјесмице кратко је анализирати. О чему пјесмица говори? Имитирати гране
дрвећа како се њишу на вјетру. (Слика 1.)
Дјеци са потешкоћама слуха показати сликом вјетровито вријеме.
По могућности довести дјецу у ситуацију дувања вјетра у свакодневном окружењу или их
изложити директном дувању вентилатора или фена. Исто учинити и дјеци оштећеног вида
због интензивнијег доживљаја.
17

Извор: http://www.pjesmicezadjecu.com/suncanom-stranom/razigrani-vjetar.html#ixzz5WqCndMLm
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АКТИВНОСТ 2.
Дјеци објаснити да некад вјетар може да буде веома јак и да поломи гране дрвећа или да
га чак сруши те нанесе штету стамбеним и другим објектима као и људима. Такав вјетар
називамо олујни вјетар и обично је праћен грмљавином и обилнијим падавима. Може да
се појави у било које годишња доба. Затим пустити снимак олујног вјетра.18.
Дјеци са потешкоћама вида објаснити ријечима шта се дешава на видеу и појачати да чују
звук вјетра.

Дјеци са потешкоћама слуха гестовно (користити дворучну абецеду) показати да се ради
о јаком вјетру, односно олуји.
Након тога им објаснити помоћу слика (Слика 2., Слика 3., Слика 4.) и ријечи
ОБЈАСНИТИ какву штету може да нанесе олујни вјетар.

Слика 2.

Слика 3.

Слика 4.

Како са олујом обично долази и јака киша и грмљавина, са ученицима имитирати падање
кише. Прво пуцкетају прстима, затим се тапшу по бедрима, а онда лупкају ногама о под.
У једном тренутку гласно повичемо буууум (имитирајући грмљавину).
Ученицима са потешкоћама слуха показати
стрелицу муње као знак за грмљавину.

При имитирању покрета и симулацији вјетра водити рачуна о дјеци са моторичким
сметњама тако да све радње које не могу да раде сама раде уз асистенцију.

АКТИВНОСТ 3.
Са дјецом направити мали експеримент помоћу вентилатора и фигурица дрвећа, кућа и
људи. Поредати наведене елементе на стол и онда укључити вентилатор на најјачу брзину
да посматрају шта ће се десити са фигурама.
18

Извор: https://www.youtube.com/watch?v=sv6bIm2VbaU
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Дјеци са потешкоћама вида дати фигурице да опипају у првобитном положају и након
што се деси „олуја“.
Ученицима дати да сами редају фигурице и „праве“ вјетар помоћу вентилатора. Дјеци
може да се понуди и игра да сами пушу и пробају да оборе неке од фигурица.

АКТИВНОСТ 4.
Дјеци објаснити да је веома важно да науче како се заштитити од олује. За вријеме
олујног вјетра најбоље је остати у затвореном простору, јер је тако најсигурније да ћемо
избјећи могуће повреде. Кроз претходне активности смо видјели да олујни вјетар може да
руши дрвеће, може да скине кровове са кућа и тада је веома опасно бити вани, јер
предмети ношени вјетром могу да нас погоде. Затим им демонстрирати ситуацију помоћу
фигурица и вентилатора (дјеца за вријеме вјетра ако су вани и ако су унутар куће).
Објаснити да су дјеца која су остала вани оборена вјетром или повријеђена, док су дјеца
која су била у кући била заштићена од повреда. Направити драматизацију ситуације
имитирањем вјетра и звука грмљавине. Када дјеца чују, одлазе у затворени простор (један
дио учионице који смо одредили да буде кућа или неки други затворени објекат). Навести
да иако нисмо у близини куће, треба да се склонимо у затворени простор (школа,
продавница ...)
Дјеци са потешкоћама вида помоћи при кретању у простору и ријечима објаснити гдје се
шта налази да би могли да се оријентишу у простору.

Дјеци са потешкоћама слуха показати слику муње и покретима руку имитирати вјетар као
знак да треба да се склоне у затворени простор.

АКТИВНОСТ 5.
Ученици боје слику олује и склоништа од олује (Слика 5.). Нагласити да је током олујног
вјетра најбоље да се склоне у затворени простор. На цртежу линијом повезују особу на
вјетру са кућом.
Дјеца са потешкоћама вида могу помоћу фигурица и кућице да представе шта је најбоље
урадити у случају олује.

Дјеца са потешкоћама слуха добијају упутства у писаној форми.

Дјеци са моторичким потешкоћама, уколико сами не могу да нацртају пут, ставити
тачкице или им помоћи у повлачењу линије.
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Слика 5.

4.6. Екстремне температуре
ЦИЉЕВИ
Образовни: Упознавање дјеце са термином високе или ниске температуре
Функционални: Адекватна реакција заштите у случају високих или ниских температура,
развој комуникације, развој фине моторике
Васпитни: Развијање свијести о превенцији и заштити у случају изложености високим или
ниским температурама
ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ: слике, термометар, посуде са топлом и хладном водом

АКТИВНОСТ 1.
Ученицима показати слике годишњих доба: ЗИМА И ЉЕТО (Слика 1. и 2.)
Слика 1.
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Слика 2.

Тражити од ученика да препознају које је годишње доба на слици.
Ученицима објаснити шта се налази на слици, да би могли
да препознају о чему се ради.
Након препознавања годишњих доба на сликама, дочарати осјећај хладноће зими (помоћу
леда) и топлоте (помоћу термофора). Ученике питамо шта воле да раде љети а шта зими.
Затим са њима треба поразговарати о томе шта осјећају ако се задрже предуго на
хладноћи (имитирати дрхтање тијелом). Након тога разговарати о томе шта осјећају када
је превише топло (бришемо чело када нам је вруће, машемо рукама да се расхладимо).

АКТИВНОСТ 2.
Објаснити ученицима да током зиме могу да настану екстремно ниске температуре а
током љета екстремно високе температуре. Објашњавамо да температуру мјеримо
термометром. Дјеци показујемо термометар и објашњавамо гдје се налази жива
(у зависности од узраста и степена и врсте потешкоће коју дијете има, објасимо термин
''жива'') када је висока или ниска температура, те показујемо на Слици 3.
Направити експеримент са термометром те замолити дјецу да ставе термометар у хладну
па у топлу воду и да прате разлике на термометру.

Слика 3.
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За ученике са потешкоћама вида дати термометар у руке да могу да осјете како изгледа.
Напоменути да постоји термометар са говорном апликацијом, (Слика 4.).

Слика 4. Дигитални
термометар
са говорном
апликацијом

За ученике са потешкоћама слуха објаснити гестикулацијом и показивањем да се
термометром мјери температура, те показати природним гестом како се осјећамо када је
хладно а како када је вруће.

За ученике са потешкоћама вида (слијепе и слабовидне ученике) дајемо задатак да
покушају да обликују термометар пластелином.

Слиједи задатак у којем ученици на цртежу термометра бојом обиљежавају када је хладно
а када је вруће.

Слика 5.
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Даље ученицима показујемо слике 6. и 7. на којима се види како нам температура, висока
или ниска, може да угрози здравље.

Слика 6.

Слика 7.

Објаснити да током изложености превеликој топлоти наше тијело реагује тако што:
l осјећамо врућину,
l тешко дишемо,
l осјећамо главобољу,
l повраћамо.

Код превелике изложености хладноћи осјећамо:
l дрхтање тијела,
l успореност покрета,
l бол у зглобовима,
l поспаност,
l тешко говоримо (све ове симптоме прадставити ученицима имитирањем

наведених симптома).
За ученике са потешкоћама слуха показати на термометру високе температуре и
имитирати симптоме. Исто урадити и за ниске температуре.

АКТИВНОСТ 3.
Шта можемо да урадимо ако се ми или неко нађе у ситуацији да је угрожен
превеликом топлотом или хладноћом?
Овдје ученицима демонстрирати како помоћи особи. Уколико је особа подхлађена и
осјећа симптоме које смо спомињали, потребно је одвести је у топлу просторију или
умотати декама, дати јој неки топли напитак да би се угријала.
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Код особе која је изложена превеликој топлоти и осјећа посљедице те изложености
урадити сљедеће: одвести особу у хладовину, дати јој да пије воде, распремити вишак
одјеће и смјестити је гдје је струјање ваздуха јаче.
Вјежба:
Ученици могу да буду у улози угрожене особе и улози особе која помаже угроженој
особи. Уколико особи и даље није боље, позвати хитну помоћ на број 124.
Ученицима са потешкоћама вида омогућити да учествују у улогама које смо споменули.
Број телефона хитне помоћи написати на Брајевом писму.
Ученицима са потешкоћама слуха омогућити учествовање и исто тако показати број
прстима и показати слику хитне помоћи и слику броја 124.

АКТИВНОСТ 4.
Дјеци објаснити шта можемо да урадимо да спријечимо реакције организма на превелику
хладноћу и топлоту. Радни лист: одјећа за љето и зиму. (Слика 8.)
Потребно је адекватно се обући и избјегавати дужи боравак вани као и редовно узимати
воду код врућине. Ученицима дати да обоје одјећу за љето и зиму.

Слика 8.

Ученицима са потешкоћама вида могу се дати модели одјеће од папира да покушају да
препознају шта се користи љети а шта зими (или прави комади одјеће: капе, шалови,
рукавице, мајице, шорц ...)
За ученике са потешкоћама слуха обезбиједити упутства у писаној форми.

За ученике са моторичким сметњама, уколико је потребно, обезбиједити дебље бојице
или држаче да би лакше држали бојице или залијепити папир на сто.
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5. Закључак
У цивилизацији људског рода коју најбоље познајемо кроз размјену знања – учењем
људски род је стручно и научно превасходно окупиран природом и технологијом. Већина
је окренута материјализму, потрошњи и ужицима, те се тако изградио и поробљивачки
однос према природи. Познато је да без природног, материјалног, биљног и животињског
свијета људски род не би могао да преживи, али и обрнуто, биљни и животињски свијет
не би могао да преживи без људског рода. У материјалистичкој оријентацији којој се
човјек данашњице подредио чини се да је заборавио на хуманизам, на међуљудске
односе, на концепт заговарања и чињења добра и радости. У концепту материјалистичке
оријентације, човјеков живот је постао безвриједан, а људска цивилизација због сукоба у
материјалистичким интересима спремна је да уништава и људски род, али и огромне
природне ресурсе. Чини се као да природа некако то увиђа и реагује, те се широм
планете Земље све чешће појављују разорни земљотреси, поплаве и пожари. У
хуманистичкој оријентацији „живот“ нема цијену, али велики број људских живота скоро
свакодневно буде угашен због немара, незнања и неспремности за адекватну реакцију на
катастрофу. Због тога је потребно да у таквим ситуацијама које продукују људску несрећу
и патњу, једни другима помогнемо, да бисмо се заштитили, спасили и опоравили од
таквих несрећа. Поред сваке друге помоћи коју пружамо у тим ситуацијама, најбољи
начин је помоћ адекватном едукацијом, како се заштитити, како помоћи унесрећеном, али
и како реаговати путем самопомоћи. Међутим, у свакој заједници постоје дјеца али и
одрасле особе које имају одређене потешкоће у функционисању, било сензорне,
интелектуалне или локомоторне, што отежава класични приступ њиховој едукацији, те је
таквим особама потребно прилагодити програме едукације о превенцији, заштити и
спасавању од несреће и катастрофа насталих дјеловањем природних или људских фактора.
Суштински циљ сваке едукације је да особа / индивидуа стекне знање о појавама,
догађајима, појмовима, структурама и обиљежјима живог и неживог свијета из објективне
и субјективне стварности, а манифестује се кроз изграђен однос према свему из
окружења. Са изграђеним односима и релацијама, знање постаје нека врста личне
сатисфакције индивидуе која развија више вриједности од одржавања елементарне
егзистенције. Осим одређених урођених знања која се манифестују кроз интуитивне и
инстинктивне реакције, сва знања која човјек посједује резултат су учења. Аналогно знању
је незнање, а оно се може дефинисати само признавањем незнања. Све док индивидуа не
призна да не зна, она није спремна за учење. Учење се одвија интеграцијом сензорних
модалитета, али се од индивидуе до индивидуе различито интерпретира. Тако је суштина
знања увијек иста, без обзира на то којим се појмовима и на којем језику интерпретира,
укључујући и знаковни језик (језик глухих). Практично знање се стиче увјежбавањем уз
повећану моторичку активност, догађаји и структуре уз повећану визуелизацију, а појмови
уз повећану слушну активност. Када неки од инпутних канала индивидуе не функционише
или слабије функционише, она преферира повећаном коришћењу интактних (очуваних)
канала за унос едукативних садржаја. Због тога се догађа преструктурисање у
методологији обраде података, информација, порука, симбола, сигнала и знакова, али
суштина знања које је индивидуа усвојила остаје иста (или нешто зна или не зна). Због
тога што су дјеца најприкладнији „медијуми“ за учење, јер признају да не знају, њих је
потребно у оквиру редовних наставних програма подвргнути и учењу о заштити и
спасавању од несрећа и катастрофа које су генерисане људским грешкама или
несмотреним радњама. Посебно је потребно обратити пажњу на едукацију дјеце са
одређеним сметњама која су присиљена психолошки преструктурисати инпуте због својих
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сметњи у елаборацији и интерпретацији знања. С обзиром на то да је знање у својој
суштини исто, не постоји проблем усвајања, али постоји проблем у методичком приступу
едукативних садржаја.
Овај документ представља смјернице које указују на значај подучавања дјеце са
потешкоћама у развоју у правцу заштите и спасавања дјеце са потешкоћама у развоју у
условима природних или других несрећа, када је потребно хитно дјеловати. Едукација се
односи на помоћ, самопомоћ али и начине како би дјеца требало да се понашају у таквим
ситуацијама. У документу су назначене смјернице методичке подуке дјеце са широким
спектром потешкоћа у сензорним редукцијама, моторичком али и когнитивном
функционисању. Дате су основне дидактичке назнаке у едукативном приступу, а
наставницима који ће проводити едукацију сугерише се да без лимита користе све своје
интелектуалне и креативне потенцијале и вјештине за осмишљавање методичких и
дидактичких садржаја за реализацију програма.

Проф. др. сц. Хуснија Хасанбеговић
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