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УВОД
Организација Save the Children за сјеверозападни Балкан (SCNWB) већ 11 година подржава приступ квалитетном 
програму раног раста и развоја (ECCD програм) у Босни и Херцеговини. Од 2006. године улажемо напоре у 
заговарање и успостављање стратешких партнерстава са надлежним министарствима образовања у Републици 
Српској, Федерацији БиХ, Зеничко-добојском кантону, Унско-санском, Тузланском, Босанско-подрињском, 
Посавском кантону, Брчко дистрикту и са општинским властима, како бисмо омогућили бољи приступ и 
квалитетније предшколско образовање. 

Организација SCNWB је допринијела усвајању Оквирног закона о предшколском васпитању и образовању на 
државном нивоу (у даљем тексту: Закон), према ком је обавезно да свако дијете, барем три мјесеца прије уписа у 
први разред, похађа предшколску наставу, а све у настојању да се повећа приступ предшколском образовању. Кад 
је Закон коначно усвојен, било је потребно више од шест година да и кантони и ентитети ускладе своје прописе 
како би испунили дати услов. Ипак, овај процес још увијек није завршен у цијелој земљи. 

Како би услови за спровођење овог закона били обезбијеђени, активностима организације Save the Children за 
сјеверозападни Балкан до данас је основано 217 учионица за рани раст и развој и 16 центара1 за рани раст и 
развој широм Босне и Херцеговине, отворених за око 7000 дјеце годишње. Поред тога, већ двије године наша 
организација осигурава оптималне пакете дидактичког материјала и потрошног материјала за 230 учионица у 
Републици Српској, које организују предшколске програме прије уписа у први разред, за око 4000 дјеце. Поред 
тога, организоване су и специјалистичке обуке за 520 васпитача, који раде у овим учионицама за рани раст и 
развој и центрима како би се подигао квалитет извођења предшколских програма.

Наш модел смо пресликали у Црној Гори, гдје заједно са Министарством просвјете, активно радимо на 
унапређењу приступа предшколског образовања свој дјеци. У Црној Гори смо формирали 3 центра за рани раст 
и развој при Ресурсним центрима те успоставили  12 учионица за рани раст и развој, које служе за спровођење 
трочасовних предшколских програма, а обухватају дјецу која живе у руралним подручјима и немају приступ 
редовним програмима предшколског васпитања и образовања. Овим активностима смо директно подржали 
имплементацију Стратегије раног и предшколског васпитања и образовања у Црној Гори 2016-2020 и Стратегије 
инклузивног образовања 2014-2018. До сада је нашим активностима обухваћено 600 дјеце предшколског узраста. 

У 2016. години смо установили да је потребно креирати документ који ће дати адекватне смјернице 
за спровођење активности у центрима за рани раст и развој. Због тога је SCNWB  финансирао израду 
Методологије рада центара за рани раст и развој чији је циљ био креирати програме за спровођење развојно-
едукативних програма, унутар модела за рани раст и развој за сву дјецу предшколског узраста од 3 до 6 година, 
а који су усклађени са релевантним стандардима. Методологија даје адекватне смјернице за рад са родитељима и 
са локалном заједницом. Програми који су у њој обрађени базирани су на принципима унапређења развоја дјеце. 
Такође, овом методологијом се истиче важност креирања индивидуалних програма прилагођених потребама 
дјеце. Поред свега овога, Методологија може да буде и помоћно средство у раду васпитача у редовним 
предшколским установама широм БиХ. Као логичан наставак, SCNWB је покренуо израду овог приручника 
који се ослања на методологију и нуди велику подршку едукаторима при спровођењу активности са дјецом, 
родитељима, али и креирању партнерства са локалном заједницом. Тиме желимо постићи да сви едукатори у 
центрима за рани раст и развој користе сличан приступ у раду са дјецом, те да дјеца имају једнаке могућности. 

1  Центри за рани раст и развој су простори успостављени у већим локалним заједницама. Имају двоструку сврху јер осигуравају предшколско образовање 
за дјецу и служе као ресурсни центри за подршку родитељима. Поред већих заједница гдје нису постојали објекти предшколског образовања, центри 
за рани раст и развој ће такође бити успостављени у оквиру Дневних центара за дјецу укључену у живот и рад на улици, с циљем да се дјеци из 
маргинализованих и рањивих група, као што су ромска дјеца, пружи прилика да похађају предшколско образовање, те да се на тај начин појача синергија са 
програмом заштите дјеце који организација Save the Children води у Босни и Херцеговини.
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САЖЕТАК
Поштовани едукатори2, пред вама се налази Приручник, чија је сврха да детаљније разради Методологију рада 
центара и учионица за рани раст и развој. Он пружа помоћ при извођењу активности у центру, али никако не 
треба да буде једина карика на коју се ослањате у раду са дјецом. У њему ћете моћи да пронађете објашњење 
игре и игровног процеса, који ћете користити у раду са дјецом, као и радионичарског процеса, који ћете 
спроводити са њиховим родитељима. 

Послије приче о игри и радионицама, у Приручнику се говори о начинима на које се развија позитивна 
атмосфера за рад у групи. Овај дио говори о томе како васпитачи3 могу ефикасно управљати групом и 
активностима у групи, како се успостављају правила и како се дјеца уче да их се придржавају, како се даје 
повратна информација, те како дјецу учимо да сарађују, али и да рјешавају проблеме. У овом дијелу се 
васпитачима даје и савјет како да интервенишу када дјеца не поштују правила.

Затим слиједи дио који пружа преглед развоја дјетета уз помоћ развојних матрица, које ће представљати једно од 
главних помоћних средстава у раду са дјецом, посебно приликом планирања активности и писања извјештаја о 
извршеним активностима, као и појединачних извјештаја за свако дијете.

Након ова два дијела, истакнут је практични дио тј. појединачно описаних 108 активности за дјецу различитих 
узраста, од три до шест година, као и приказ девет радионица са њиховим родитељима. Такође, овај 
приручник нуди и разне начине на које можете сарађивати са локалном заједницом, односно са институцијама 
и организацијама из локалне заједнице, чије је дјеловање компатибилно са дјеловањем центра за рани раст и 
развој у ком радите. Поред активности за дјецу и радионица за родитеље, те активности које васпитачи могу 
предузимати у сарадњи са организацијама и институцијама из локалне заједнице, овај дио садржи и објашњење 
начина на које васпитачи планирају своје активности, као и начин на који се те активности прате, и у складу са 
свим наведеним, пишу појединачни извјештаји за свако дијете.  

Веома је важно разумијети да се у једну књигу не могу сакупити сва знања те да је врло корисно константно 
развијати и допуњавати своја знања и вјештине. За то може послужити додатна литература, која је саставни дио 
овог приручника и у којој ћете моћи да пронађете допуну онога што евентуално недостаје у овом приручнику.

2  У даљем дијелу текста користиће се термин васпитачи, који ће се односити на едукаторе који примјењују Методологију за рад у центрима за рани раст и 
развој и који ће се бавити дјецом у овим центрима.
3  Сви граматички изрази, укључујући називе занимања  и одреднице које се тичу дјетета у различитим граматичким облицима, а који су употријебљени у 
овом приручнику за означавање мушког, женског или средњег рода подразумијевају оба пола.
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КОЈА ЈЕ СВРХА ОВОГ ПРИРУЧНИКА?
Приручник који се пред вама налази је документ који прати Методологију рада центара за рани раст и развој. 
Циљ Методологије је креирање развојно-едукативних програма унутар модела за рани раст и развој за сву 
дјецу предшколског узраста од 3 до 6 година, а који су усклађени с релевантним стандардима. Методологија 
даје адекватне смјернице за рад са дјецом, родитељима и локалном заједницом. Програми који се у њој налазе 
базирани су на принципима унапређења развоја дјеце. Такође, Методологијом се истиче важност креирања 
индивидуалних програма прилагођених потребама дјеце.

Приручник пружа детаљнији приказ активности које ће се спроводити у центрима за рани раст и развој. У њему 
је приказано 108 активности за дјецу предшколског узраста од 3 до 6 година, које ће бити извођене током девет 
мјесеци, у једној години. Оне ће имати своју структуру, али ће, исто тако, бити подложне адаптацији од стране 
васпитача у оним сегментима у којима поједино дијете или група дјеце то захтијева. Планирано је да се у сваком 
центру и учионици по три пута седмично, у току девет мјесеци, изводе активности представљене у Приручнику. 
Поред активности са дјецом, Приручник нуди и девет радионица са родитељима, које би требало да се изводе 
са групом родитеља дјеце која долазе у центар, и то једном мјесечно. Сарадња са локалном заједницом ће овдје 
бити објашњена детаљније него што је то учињено у Методологији.  

Поред детаљног приказа активности, Приручником се подсјећамо на развој дјетета, фазе које га прате и на тај 
начин омогућавамо васпитачима да уобличе неке активности у складу са потребама како појединачног дјетета, 
тако и цијеле групе. 

Приручник нуди и нешто детаљнији приказ планирања активности у центру и на примјенљив начин приказује 
како то треба да раде васпитачи. Поред планирања, описан је и приказ праћења развоја сваког дјетета 
појединачно, као и начин извјештавања његових родитеља. 

На крају, приручник говори и о ресурсима који су васпитачима доступни како на интернету, тако и у 
библиотекама, а уз помоћ којих могу да проширују своје знање и обогаћују свој рад.

КОЈА ЈЕ УЛОГА ВАСПИТАЧА У ЦЕНТРУ?
Васпитати дијете је веома тежак задатак. Особа која тај задатак обавља тако што се усмјерава на дијете и његове 
способности, структуру личности, интересе и потребе, која дјетету пружа садржаје примјерене њему и његовој 
доби, која има разумијевање за свако дијете, може се назвати компетентним васпитачем. Шта значи разумјети 
дијете? То значи схватити узроке његових понашања, а не осуђивати неадекватне или безразложно награђивати 
адекватне облике понашања.

Потребно је много стрпљења и љубави према дјетету како бисмо успјешно задовољили његове потребе те 
препознали његове квалитете и интересе. Бити креативан и праведан, посједовати различите вјештине и знања 
и понашати се увјерљиво и с поштовањем према дјеци и њиховим родитељима, значи вољети свој посао и бити 
га достојан. Васпитач треба да буде досљедан и стрпљив. Свако дијете у центру треба да се осјећа сигурно, а 
та сигурност одређује правила понашања. Овакав васпитач је и водитељ и усмјеривач и рефлексивни практичар 
(Слуњски, Шагуд, Брајша Жганец, 2006, Bouillet, 2011, Модрић, 2013).

Рад са дјецом у предшколском периоду подразумијева примјену различитих метода и техника рада, с једне 
стране подразумијева индивидуалистички приступ јер морамо гледати на свако дијете појединачно, али исто тако, 
с друге стране посматрамо и групу у цјелини. Зато је улога васпитача у интеракцији с дјететом врло сложена, 
нарочито у групном раду. Васпитач управо кроз групни рад нуди дјеци велики број активности. Васпитач мора 
бити флексибилан, способан, опуштен и ненаметљив, те у одређеним ситуацијама треба да зна како се односити 
према дјеци да им се не угрози индивидуалност, али да се испоштује и сам процес рада (Млинаревић, 2000, 
Башић, Колер-Трбовић, Жижак, Худина, 2005а, б, Павловић Бренеселовић, 2014).

Васпитач подстиче, усмјерава, прати дјецу, истражује заједно с дјецом, поштује њихову самосталност током 
различитих активности, нарочито игре. Свакодневна интеракција дјеце и васпитача обогаћује њихов однос. 
Васпитач је битна особа у животу дјетета и зато је важан начин успостављања што боље комуникације с дјецом. 
Што је комуникација боља, то су већи интереси дјетета за рад и већа је мотивација, а центар за рани раст и развој 
се доживљава као мјесто на ком се одвијају неке интересантне активности. Васпитач ради на свим подручјима 
дјететовог развоја, слуша, прати дјецу, комуницира са њима. Нарочито је важно да васпитач има на уму да је било 
који садржај интеракције између њега и дјетета нешто што дијете веже за друге активности, као и за центар 
у који долази. Уколико је та интеракција позитивна и прихваћена од стране дјетета и уколико се дијете осјећа 
прихваћено од стране васпитача, оно ће и центар и учионицу доживљавати на исти начин.

Бити у исто вријеме и дијете и одрасла особа, способност је успјешних васпитача.
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ИГРА – МЕТОДА РАДА СА ДЈЕЦОМ У ЦЕНТРУ ЗА 
РАНИ РАСТ И РАЗВОЈ
Постоје различите методе рада које могу да се примјењују у раду са дјецом узраста од три до шест година. 
Међутим, игра је једна од оних метода која, унутар себе, нуди могућност коришћења различитих других метода, 
као нпр. метода практичних радова, метода разговора, метода посматрања и демонстрације, итд. (Спасојевић, 
2013).

Игра је активност која природно иде уз дијете. Дјеца воле да се играју. Она у току игре користе различите 
садржаје, маштају, креативни су, али су исто тако у стању да превазилазе сопствене могућности како би били 
равноправни и у игри истрајали до краја. Игра им служи у различитим ситуацијама: када желе да се упознају, да 
учврсте пријатељство, али и када нешто истражују. Поред тога, игра је активност у којој дјеца различитог узраста 
могу да задовољавају сопствене жеље и да развијају сопствене капацитете. У току игре, дјеца задржавају пажњу 
и концентрацију дуже него у другим активностима. Она подстиче све њихове способности, од перцептивних, 
моторичких, говорних, когнитивних, као и социо-емоционалних. Аутор Спасојевић (2013) каже да ‘’игра ангажује 
дијете више него реални живот’’. Према овом аутору, основна обиљежја игре су: добровољност, слобода, 
неизвјесност, непродуктивност, фикција и ограничење у простору и времену.

Добровољност подразумијева да дјеца својом вољом улазе у игру и играју се. Неизвјесност је нешто што нужно 
слиједи у активности која није јасно и прецизно испланирана и вођена од стране неке одрасле особе. Када су 
дјеца препуштена себи у игри, неизвјесност је неминовна. Када је ријеч о непродуктивности, игра не мора иза 
себе нужно да остави неки продукт, као што су то неке друге активности које се могу спроводити у раду са 
дјецом. У игри је процес важнији од продукта.

Оно што игру посебно издваја и ставља на прво мјесто у раду са дјецом, јесу њене карактеристике. У оквиру 
игре, дијете је активно, а активност је врло важна за развој дјетета. Зато је игра метода која подстиче физички 
развој. У току игре, врло често је инвестирано цијело дјететово тијело. Игра подстиче комуникацију, јер у току 
ње дјеца дијеле информације, али на различите начине - и вербално и невербално. Она је друштвена активност 
и, самим тим, подстиче социо-емоционални развој. У току игре дјеца могу сарађивати, такмичити се, изражавати 
емоције, као и гледати на који начин њихови другари то раде. Такође, током игре су понекад принуђенa и да се 
прилагођавају, да модификују своја понашања и своје навике како би се уклопили у игру, али и да друге наводе на 
модификацију понашања и навика да би се они прилагодили њима. У игри дјеца уживају и кроз то уживање стичу 
нова искуства, али и уче. Игра код дјеце подстиче и симболичко мишљење, јер се она врло често претварају 
док се играју, али исто тако, користе различите играчке у различите сврхе. На крају, игра подстиче социјалну 
интеракцију међу дјецом и, као таква, може дјеловати терапеутски, јер помаже дјеци да се носе са сопственим 
осјећајима4. Када све ово сажмемо, можемо закључити да је игра повезана и са развојем когниције, будући су у 
њој дјеца стално активна, у интеракцији како са предметима, тако и међусобно, укључена у сваки сегмент игре, 
приморана да прате радњу, те да комуницирају на различите начине и у складу са својим узрастом, а то је све 
усмјерено на развој њихових когнитивних способности.

Дјеца се могу играти самостално, у пару или у групи, али исто тако могу и само посматрати игру. Игра се може 
изводити напољу или унутар неке просторије и оно што је врло интересантно јесте да дјеца, захваљујући својој 
креативности, врло лако прилагођавају своју игру условима у којима бораве.

Врсте игара
Аутор Спасојевић (2013) игре дијели у четири велике категорије:

1. покретне игре,
2. игре улога,
3. дидактичке игре и 
4. конструкторске игре.

Покретне игре су игре у оквиру којих се дјеца крећу и користе доминантно моторичку способност. То су игре 
које подстичу развој сензомоторних способности, фине и грубе моторике, тако да међу њима разликујемо 
сљедеће: покретне игре са слободним кретањем, са реквизитима, откривалачко–проблемске покретне игре, 
покретне игре са спортским реквизитима и ритмичке покретне игре. Дјеца у оквиру ових игара вјежбају и 
развијају цијело тијело, подстичу развој фине моторике, која је предуслов за писање, али и усавршавају моторику 
цијелог тијела, усавршавајући координацију покрета. Ове игре су врло важне у раном узрасту, јер развој моторике 
утиче на развој говора и сазнања. 

4  Правим путем – Оквир за програм рада са децом раног узраста, NCCA, 2009
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Игре улога су игре у оквиру којих дјеца имитирају и опонашају, чиме се подстиче њихова машта. У оквиру 
ових игара дјеца могу да: опонашају нека понашања, имитирају цијеле сцене из живота (нпр. одлазак у кревет), 
имитирају одрасле (нпр. праве ручак) или да праве луткарску представу па, уз помоћ лутака, развијају машту. 
Такође, у оквиру ових игара, дјеца могу имитирати различите професије, ликове из цртаних филмова, итд. Поред 
тога, ове игре се користе и приликом описмењавања, када дјеца уче писање слова и бројева. 

Дидактичке игре су игре које у себи имају правила. У почетку су та правила флексибилна, а касније дјеца 
сазријевају и могу учествовати у играма чија правила креирају одрасли, али их и прате. За њих су правила врло 
важна, јер их уче да у реалном животу постоје понашања која су адекватна и она која то нису, као и ситуације у 
којима је примјерено да се понашамо на одређени начин и оне у којима то није. 

Конструкторске игре су игре у којима дјеца користе различите материјале и праве различите конструкције. Они 
у овим играма могу размјењивати различите идеје, мисли, као и осјећања. У тој размјени уче једни од других и 
могу увиђати сличности и разлике међу собом. 

Игра коцкицама представља конструкторску игру која је једна од централних активности дјеце предшколског 
узраста. У њој дијете има задатак да, уз помоћ мноштва конструкторских комада, ствара нове форме које, у 
ствари, представљају имагинарну структуру стварних објеката (Hirsch,1996). Уз помоћ ове врсте игре, дијете 
развија способност класификације, серијације, као и способност да пореди објекте по дужини, ширини, висини, 
облику, итд. Истраживање аутора Travick-Smith, Russel & Svaminathan (2010) указало је на то да су конструкторски 
материјали најлакше подстакли дјецу да се креативно изражавају, да развијају способност рјешавања проблема, за 
разлику од других играчака. Поред тога, конструкторске игре су утицале и на друштвену интеракцију и употребу 
језика, јер су дјеца, градећи заједно, разговарала, размјењивала идеје и планирала. Такве резултате потврђују и 
друга истраживања која су указала на значајну везу између игре конструкторским материјалима и способности 
сналажења у простору, стварања менталних слика, математичких способности (Caldera, Cull, O’Brian, Truglio, 
Alvarez & Huston, 1999, Ostermeier, Bonen & Jolles 2014, Pirrone, Nicolosi, Passanisi  Di Nuovo, 2015), способности 
комуникације (Ramani, Zippert, Schweitzer & Pan, 2014), развоја говора (Ferrara, Hirch-Pasek, Newcombe, Michnick 
Golinkoff Challcross, 2011) важних за јачање когнитивних способности које представљају основу формалног 
размишљања, с тим да је такође примијећено да ће се значај те везе изгубити код дјеце у периоду од трећег до 
петог разреда основне школе (Wolfgang, Stannard & Jones, 2003).

Приступ коришћењу конструктивних материјала разликује се од узраста до узраста. Тако нпр. двогодишњаци 
носе коцке, трогодишњаци их ређају у хоризонталне и вертикалне линије, док петогодишњаци већ праве 
обрасце и симетрију у некој балансираној структури.

Улога васпитача у игри дјеце
Како одрасла особа може да помогне дјеци у њиховој игри те на који се начин игра, као метод, може користити 
у раду са дјецом? Поред тога што васпитачи дјеци дају простор, вријеме, те средства за њихову игру, њихова 
улога је и да посматрају, планирају, као и да интервенишу у ситуацијама када је то неопходно. На који начин 
игра може да буде још подстицајнија за развој дјетета? То ће се десити ако васпитач испланира игру, даје дјеци 
подршку у току игре те заједно са њима изводи различите закључке у току саме игре или након што се игра 
заврши. Осим тога, васпитач има задатак и да евалуира игру, како би у даљем планирању осмишљавали игре које 
су подстицајне за развој дјетета5.

Приликом планирања дјечије игре, васпитачи у центрима за рани раст и развој треба да обрате пажњу на то 
да ли су активности које се спроводе у склопу игре у складу са циљевима и исходима учења представљеним у 
овом приручнику. Такође, важно је да игра буде безбиједна за свако дијете. У игровним активностима треба 
да учествују сва дјеца, јер она треба да буде у потпуности инклузивна, што је врло сложено, када је у питању 
планирање игре у хетерогеној групи, као што ће бити групе у центрима. Приликом планирања, важно је узети 
у обзир то да ли се игра одвија напољу или унутра, те на који се начин игра прилагођава уколико је планирана 
као игра напољу, а временски услови то не дозвољавају. И на крају, када је ријеч о планирању игре, она за свако 
дијете треба да буде развојно подстицајна, тј. да покреће његов развој и да кроз њене активности дијете учи нова 
и увјежбава постојећа знања и вјештине.

Васпитач, поред тога што планира игру као активност, треба дјеци у току игре да буде и подршка. Подршка 
подразумијева да се у току игре са дјецом разговара, да се неке активности мијењају и прилагођавају дјеци, 
ако васпитач примијети да је нужна модификација и прилагођавање групи. Подршка васпитача подразумијева 
понекад и интервенцију у виду укључивања неког дјетета у игру, уколико оно само то не умије. Овдје долазимо 
до осјетљивог питања, а оно се односи на тренутак у ком васпитачи треба да интервенишу и до које мјере треба 
да пусте да се дијете само избори за свој положај у групи. Васпитачи треба да буду присутни, али постављени 
са стране и да посматрају дијете које има проблем позиционирања у групи, те да га пуштају да се избори за 
свој статус, док год оно то самостално покушава и то на различите начине, тј. примјењује различите стратегије. 

5   Правим путем – Оквир за програм рада са децом раног узраста, NCCA, 2009
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Уколико васпитач примијети да дијете примјењује константно исту стратегију која га не доводи до позитивног 
исхода, а група га све више одбацује, онда је потребно да интервенише. Такође, интервенција је потребна дјеци 
која, из различитих разлога (имају тешкоће у развоју, немају развијен говор, почињу агресивно да се понашају, 
итд.), нису у стању да се уклопе у групу. Поред тога, васпитачи су ту да би дјецу заштитили од повреда, како 
физичких, тако и емотивних (понекад је неопходно интервенисати у ситуацијама када је дијете одбачено или га 
неко малтретира на било који начин).

Евалуација игре подразумијева да васпитачи прикупљају информације у току дјечије игре, како би их користили 
приликом осмишљавања групних игара које треба да буду подстицајне за дјечији развој. У току евалуације, 
васпитачи не треба да узимају у обзир само активности које су у игри, него и начине на које дјеца реагују у њима 
те да ли могу да их прате, колико су им занимљиве, тешке или лаке. Евалуација подразумијева и посматрање 
простора у ком се игра одвија, дидактичког материјала који се у игри користи те њихове улоге у самој игри и 
начину на који их дјеца доживљавају. 

РАДИОНИЦА КАО ТЕХНИКА РАДА СА 
РОДИТЕЉИМА У ЦЕНТРУ ЗА РАНИ РАСТ И  
РАЗВОЈ
За разлику од рада са дјецом у центру, који треба да буде структурисан од разних игровних активности, за рад са 
родитељима се предлаже радионичарски приступ. Центар треба да подстиче партнерски однос са родитељима, 
јер су они најважније особе у животу сваког дјетета. Међутим, свима нама је само биолошки дато да будемо 
родитељи, а притом нисмо опскрбљени знањима и вјештинама у васпитању своје дјеце. Зато је родитељима 
неопходно дати управо та знања и вјештине, како би своју улогу у животу дјетета испуњавали на најбољи могући 
начин, онај који је најкориснији за дијете.

У овом дијелу Приручника представљен је радионичарски приступ у раду са родитељима, док ће се о 
партнерству говорити нешто касније.  

Шта је радионица?
Радионица је облик образовног рада са дјецом и одраслима, којој циљ није стварање неког конкретног 
производа, већ су производи који у њој настају у служби самог процеса и не морају имати посебан значај (Ковач 
Церовић, Росандић, Попадић, 1995). 

Без обзира на то што се радионице разликују по тематици, њихова динамика је врло слична. Свака радионица 
представља структурисан сценарио у оквиру ког се активност учесника усмјерава ка конкретним захтјевима, 
задацима, питањима. Сценарио радионице (Ковач Церовић, Росандић, Попадић, 1995) подразумијева јасно 
структурисане активности које се могу сврстати у четири корака:

1. Изазивање доживљаја – Овај корак подразумијева изазивање доживљаја неком игрицом, конкретним захтјевом 
и личним ангажовањем учесника. Доживљај је интензиван и личан, јер је обојен емоцијом и представља сирови 
материјал који се разрађује даље, у радионичарском процесу. 
Нпр. Сјетите се једног драгог пријатеља! Онда учесници размишљају о својм пријатељима и у исто вријеме се 
у њиховим главама појављују и мисли и осјећања у вези с пријатељима којима су били или су и сада окружени. Тај 
доживљај се користи касније у разради теме.

2. Уобличавање доживљаја – Овај корак се може изводити на више различитих начина: покретом, цртежом, 
ријечима.
Нпр. Нацртајте пријатеља ког сте се сјетили! На овај захтјев учесници цртају. Док је у првом кораку доживљај 
био неартикулисан, у другом кораку се почиње са његовим уобличавањем. Доживљај полако добија на форми. 
Да би био потпуно освијештен, он треба да са вербалне форме пређе у неку симболичку. Код мале дјеце, ова 
активност има вишеструку улогу, јер поред симболичког представљања доживљаја, дјеца вјежбају и моторику.

3. Размјена доживљаја – Ово је корак у ком учесници размјењују своје доживљаје једни са другима. Размјена може 
ићи на различите начине, али се најчешће дешава да они показују своје продукте, створене у претходном кораку 
и објашњавају их. Прва функција овог корака је да учесник, током изношења свог доживљаја, постаје свјеснији 
доживљаја и начина на који он утиче на његов живот. У овом кораку учесници добијају повратну информацију да 
их други учесници прихватају, разумију, као и да међу њима постоје они који су имали исто или слично искуство. 
Овај корак има и другу функцију која им омогућава да схвате да постоје особе које размишљају на исти или 
сличан начин, као и да постоје особе које размишљају на другачији начин, али да се они између себе могу 
прихватати и разумијевати, као и учити једни од других. 
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4. Елаборација и обрада доживљаја – У четвртом кораку радионице, доживљај постаје сазнање које је уобличено 
и освијештено. Тада учесници треба да разумију свој доживљај, сва понашања и емоције које су за њега везани. 
Сазнања која су стицали током радионице, учесници су након овог корака у стању примијенити у новим 
ситуацијама. 

Учење као конструкција знања
Радионица је процес у оквиру ког су сви учесници активни од почетка до краја. Поред тога што су активни, 
њихова активност се заснива на искуственом учењу. Родитељи уз помоћ ове врсте учења могу да уче како 
на свом искуству, тако и на искуству других. Учење из искуства не представља само пуко доживљавање процеса 
учења, већ повезивање узрока и посљедица свог понашања. Учесници у радионици уче кроз интеракцију, 
што им омогућава да размјењују искуства те да уче једни од других. Како водитељ радионице није тај који 
нуди знање и вјештине, а учесници само пуки понављачи, већ је водитељ неко ко усмјерава и руководи 
радионичарским процесом, овдје говоримо и о кооперативном учењу. Радионица је пуна групног рада како 
у малим, тако и у великим групама те паровима. Без кооперативности је немогуће радити. Такође, када говоримо 
о раду у групи и учењу у групи, не можемо избјећи ни учење по моделу, тј. социјално учење у ком се усвајају 
како понашања, тако и ставови и знања и вјештине. (Ковач Церовић, Росандић, Попадић, 1995) Учење по моделу 
може бити: имитација, моделирање и викаријско учење. Имитација подразумијева потпуно преузимање нечијег 
понашања на основу посматрања и без разумијевања, а без посебног тренинга и награђивања. Моделирање 
подразумијева усвајање понашања неке особе, свјесним посматрањем тог понашања због тога што нам се 
то понашање свиђа (без обзира да ли је позитивно или негативно). Викаријско учење подразумијева учење 
понашања на основу посматрања, али и посматрања његових посљедица на особу која га изводи. Најчешће се 
преузимају понашања која су награђивана, али могу се преузети и понашања која су кажњавана (Нпр. ово се може 
дешавати код дјеце која својим понашањем желе да изазову бијес код одраслих). Модел може да буде водитељ, 
али и други учесници у групи (Ковач Церовић, Росандић, Попадић, 1995). 

Све радионице едукативне природе за циљ имају стицати одређена знања и вјештине. Оне могу да се стичу на 
више различитих начина, али двије врсте учења које су стално присутне су конвергентно и дивергентно 
учење. Док код конвергентног учења постоји само један начин или пут којим рјешавамо неки проблем и 
стичемо знање и вјештине, код дивергентног их има више. Зато је дивергентно учење посебно карактеристично 
за креативне радионице, а не само едукативне. И на крају, поред свих наведених врста учења, које су присутне 
у радионичарском процесу, постоји и учење путем рјешавања проблема. Ова врста учења се одликује 
стицањем знања и вјештина тако да се пред учесника ставе одређени захтјеви, проблеми, задаци и од њега 
тражи да их ријеши, а само рјешавање је процес помоћу ког учесник учи. Сврха водитеља јесте да тај процес 
учења усмјерава.

У радионици се може радити индивидуално и групно, мада је групни рад најчешћи. Индивидуалан рад се 
најчешће примјењује на самом почетку радионице, у првом њеном кораку, када се изазива доживљај. 

Када је групни рад у питању, он може да буде: рад у паровима, малим групама (3–5 учесника) и великим 
групама (више од 5 учесника). 

Радионица никако не подразумијева такмичарски приступ, јер у њој није битно ко је бољи, већ да сви учесници 
од ње добију највише што могу. 

РАЗВИЈАЊЕ ПОЗИТИВНЕ АТМОСФЕРЕ ЗА 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
Сваком дјетету је потребна позитивна атмосфера, како би његов рад био продуктивнији. Зато ће овдје бити 
ријечи о стратегијама које помажу да се у групи развије таква атмосфера, односно стратегијама које се користе 
како би се успоставила правила понашања, као и о стратегијама помоћу којих се дјеца уче сарадњи. 

Стратегије управљања групом које познаје литература (Woolfolk, 2016., Basta, Haith, Miller, 1998) су: ауторитарна, 
ауторитативна, попустљива и демократска, као и ситуација у којој одрасла особа која води групу уопште нема 
контролу над њом.

Ауторитарна стратегија је рестриктивна, односно подразумијева примјену казни. Овдје је тежиште стављено 
више на задржавање дисциплине у групи него на процесе подучавања и учења. Ауторитаран васпитач ствара 
атмосферу пасивног усвајања градива, не подстиче активност дјеце, ствара добре услове за развој анксиозности 
код дјеце и не развија вјештине комуникације. 

Попустљивом стратегијом васпитач дјеци нуди велику аутономију, али у тој аутономији не пружа 
подршку развоју, учењу, савладавању нових знања и усвајању пожељних облика понашања. С обзиром на ове 
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карактеристике, дјеца из група у којима се примјењује оваква стратегија управљања немају развијене адекватне 
академске вјештине и знања и имају мањак самоконтроле. Посебно је важно знати да је код мале дјеце битно 
развијати самоконтролу и да је управо један од задатака установа у којима се васпитају и образују, да код њих 
подстакну њен развој. Ова стратегија им то онемогућава. 

Ауторитативна стратегија руковођења подразумијева да васпитач подстиче дјецу да буду независни, 
да мисле самостално, да не очекују одговоре од њега, али у свему томе врши надгледање, односно прати сваки 
њихов корак, без наметања. Ауторитативни васпитачи омогућавају дјеци да изражавају своје мишљење и своје 
ставове, без страха да ће бити критиковани. Поред тога, они јасно постављају правила понашања у процесу 
учења, објашњавају их дјеци да би они били што боље упућени у сврху постојања тих правила и од њих 
захтијевају да их се придржавају. Оно што је врло важно код ауторитативних васпитача јесте да, без обзира на 
велику слободу коју омогућавају својој дјеци, они јасно држе границе и позивају се на правила када год је то 
неопходно. Ауторитативна стратегија је супротност попустљивој и ауторитарној стратегији. 

Демократска стратегија руковођења има много заједничког са ауторитативном стратегијом, али их 
разликује то што код демократске стратегије ауторитет, у овом случају васпитач, није једини који креира и 
доноси правила, већ то ради заједно са дјецом. Ова стратегија је изврсна код дјеце старијег школског узраста, 
дјеце која су свјесна постојања правила и њихове функције, али је демократска стратегија јако тешко примјенљива 
у групама у којима се васпитавају и образују млађа дјеца. 

На крају се може закључити да ће дјеца чији васпитачи примјењују ауторитативну стратегију у стварању 
позитивне климе у групи, имати много више добити него дјеца која су у групама у којима васпитач користи 
ауторитарну, попустљиву и демократску стратегију.

Поред стратегија руковођења, у овом приручнику желимо напоменути колико је важно да се у раду са дјецом 
обрати пажња и на родну равноправност.

Зашто нам је важна родна равноправност?
Родна равноправност као основно право свих дјевојчица и дјечака  је саставни дио и Конвенције о дјечијим 
правима. 

За Save the Children, наша визија значи свијет у ком све дјевојчице и сви дјечаци могу имати 
разноврсне наде и снове за своју будућност и у стварности имају једнаке могућности да своје 
жеље остваре.

Од 2014. године, организација Save the Children International се, кроз своје програме и дјеловање, све више 
фокусира на активности са аспектима родне равноправности, чиме директно доприноси суштинском умањењу 
неједнакости између дјечака и дјевојчица, тј.  мушкараца и жена те проналази начине да својим програмима 
обухвати сву дјецу, с посебним освртом на ону која су највише маргинализована. Да би се испунио овај задатак, 
SCI је покренуо низ иницијатива на глобалном нивоу, почев од формирања Радне групе за родну равноправност,6 
која креира кључне документе и алате, а све у сврху једноставнијег уврштавања родне равноправности у све 
SCI програме и дјеловања. Руководећи се овим промјенама, канцеларија SCI је, у склопу својих стратешких 
планирања, уврштавала родну равноправност као међутематску област.

У 2017. години, на SCI глобалном нивоу, донесена је Save the Children политика за родну равноправност: 
“Умањујмо неједнакости, транформишимо животе”, која на експлицитан начин сугерише свим канцеларијама, 
у земљама у којима Save the Children дјелује, како родну равноправност позиционирати високо у своју агенду 
те, између осталог, препоручује да се кроз кампање активно ради на заговарању родне равноправности и да 
се усмјеримо на креирање партнерства са државним институцијама, агенцијама и локалним/међународним 
организацијама које у свом дјелокругу имају родну равноправност. 

Поред политике, креиран је и алат ‘’Gender Equality Marker’’ са укупно 21 индикатором подијељеним у пет 
различитих области: процјена друштвеног контекста, пројектне активности, мониторинг/евалуација/одговорност/
учење, финансијски ресурси и пројектна одрживост или родно транформативни приступ. Основна сврха алата 
је да нас подстакне да у све наведене области уврстимо активности које имају родно сензитивни приступ и 
тако заправо родну равноправност уврстимо у све фазе програмирања. Важност алата се огледа у томе да нас 
подстиче на помијерању фокуса на родну равноправност која постаје средиште свих активности. Идентификација 
постојећих дикриминаторних друштвених норми и креирање интервенција за ублажавање истих истиче се као 
мандаторна активност којом се, заправо, помаже да дјечаци/дјевојчице и жене/мушкарци остваре своја права у 
пуном обиму. 

Ова два документа увелико пружају подршку при настојању да се, у оквиру SCI, озбиљније приступи уврштавању 
родне равноправости у цјелокупни програм. Сада већина SCI пројеката има неколико области у којима је пажња 
посебно посвећена унапређењу родне равноправности, као и промовисању једнаких права за оба пола.  
6   Global Gender Equality Working Group (GEWG)
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У коначници, основна сврха докумената јесте да нас, као организацију, усмјеравају ка томе да наши програми у 
коначници треба да имају један од ова два приступа: 

 8 Родно осјетљив приступ - подразумијева идентификацију различитих потреба, способности и могућности 
дјечака и дјевојчица те мушкараца и жена, као и узимање истих у обзир. Поштујући овај принцип, 
Save the Children планира своје активности тако да и дјечаци и дјевојчице задовоље своје потребе за 
правилним развојем. 

 8 Родно трансформативан приступ – када користимо родно осјетљив приступ и промовишемо родну 
равноправност радећи са партнерима на идентификацији, адресирању и позитивној трансформацији 
коријена родне дискриминације који постоје између дјечака/дјевојчица и жена/мушкараца. Циљ је често 
промовисање родне равноправности и укључује стратегије промовисања прогресивних промјена у 
односима између жена и мушкараца. 

Када говоримо о родној равноправности у нашој земљи, али и у зељама регије, евидентне су дискриминишуће 
праксе у свим сегментима друштва, почев од политике, економије, избора занимања, образовања итд. У 
посљедњих десет година у Босни и Херцеговини су уложени велики напори на развијању домаћег правног, 
институционалног и политичког оквира за примјену принципа равноправности полова. И поред позитивних 
промјена које се дешавају у нашем друштву, ипак и даље постоје неписана правила прихватљивог понашања за 
дјечаке и дјевојчице као и за жене и мушкарце.

Босна и Херцеговина7 до сада није спровела озбиљну анализу ефеката свјетске економске кризе на жене 
и њихова економска и социјална права. БиХ има најнижи проценат учешћа жена, свега 35%, на 
тржишту радне снаге у Југоисточној Европи. Стеротипне родне улоге настављају бити одређујући 
фактор приликом избора занимања и запошљавања жена и растући је тренд да се жене образују и запошљавају 
у сектору услуга. Осим тога, разлика међу половима видљива је у структури образовања међу незапосленим. 
Од укупног броја незапослених жена, 8% су жене са високом школском спремом, док тај проценат за мушкарце 
износи само 3%. 

Неравноправност је присутна и у платама које жене и мушкарци примају за исти посао. У ЕУ земљама жене 
у просјеку зарађују за исти посао око 16,4% мање од мушкараца8. Разлика у платама у Европи није једнака. У 
Словенији, Малти, Пољској, Италији, Луксембургу и Румунији, она је испод 10%, док је у Мађарској, Словачкој, 
Републици Чешкој, Њемачкој, Аустрији и Естонији већа од 20%. Такође, у секторима у којима жене чине већину 
плате су мање него у онима у којима доминирају мушкарци. Ако говоримо о образовном сектору, жене чине 
већину у области предшколског и основношколског система, док од средњег, преко универзитетског образовања 
па надаље, мушкарци заузимају већину позиција.

Дјечаци и дјевојчице немају ни једнак приступ образовном систему, што потврђује и податак да од 125 милона9 
дјеце која нису укључена у образовни систем, око 70% чине дјевојчице. Поред тога, садржаји појединих 
уџбеника, не само у БиХ већ и у регији, подстичу на усвајање родних стереотипа који дискриминишу жене/
дјевојчице више у односу на мушкарце/дјечаке. У 2016. години10 вршена је анализа уџбеника за предмете 
босански, хрватски, српски језик и књижевност и моја околина. Утврђено је да нису родно осјетљиви у 
виду илустрација те да се јавља неуједначна заступљеност мушких и женских аутора текстова. Када је ријеч 
о илустрацијама, мушкарци су просјечно приказани на 75,54% илустрација по уџбенику, а жене на 24,46% 
илустрација по уџбенику. Поред тога, мушкарци су у просјеку аутори 50,66% текстова по уџбенику, жене 38,65% 
текстова. Што се тиче улоге која се додјељује мушкарцима и женама опет наилазимо на забрињавајућу ситуацију. 
Женама и даље припада улога његоватељице, домаћице, васпитачице дјеце или услужне раднице. Мушкарцима 
се додјељују улоге хранитеља породице, пословног човјека, љекара и сл. Правећи паралелу, слична ситуација је и 
Србији11 гдје жене предњаче у улогама које не припадају сфери моћи, већ традиционално “женским занимањима” 
док професионална сфера ипак остаје мушкарцима. 

Према овом примјеру, примјетно је да чак и образовни систем подстиче, једним дијелом, да се дјеца од најраније 
доби уклапају и дјелују у складу са друштвено прихватљивим нормама. Поред образовања, не смијемо занемарити 
ни породични утицај у ком се дјечаци усмјеравају ка предузимању активности за које се сматра да развијају мушке 
црте, а дјевојчице према активностима које откривају њихове женске особине. 

Дакле, дјевојчице и дјечаци родне улоге и обрасце понашања развијају од малена, па се већ код дјеце млађе 
предшколске доби може примијетити усвајање ставова и понашања која су у складу са стереотипним схватањем 
мушког и женског пола. Традиције и родне улоге могу имати утицаја на образовни избор односно избор 
занимања. 

7  Алтернативни извјештај о имплементацији CEDAW конвенције за Босну и Херцеговину.
8  Смањивање разлике у платама мушкараца и жена у Европској унији, Луксембург: Канцеларија за публикације Европске уније, 2014
9  Engendering transformational change, Save the Children gender equality program guidance & toolkit, 2014.
10  Наставни планови и програми, уџбеници и родни стереотип, Сарајево, март 2016. године
11  Образовање за родну равноправност, Анализа наставног материјала за основну и средњу школу, 2010, Србија
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Управо због оваквих примјера и приказаних статистика, веома је важно да већ од раног доба укључимо 
активности промовисања родне равноправности у раду са дјецом. Активности могу послужити као платформа 
кроз коју ћемо са дјецом проблематизовати различите друштвено конструисане родне улоге које дискриминишу 
дјецу на основу рода/пола.

Фокусирајући се на родну равноправност, Save the Children се заправо фокусира на суштинско умањење 
неједнакости између дјечака и дјевојчица, жена и мушкараца, те проналази начине да својим програмима 
обухвати сву дјецу, са посебним освртом на ону која су највише маргинализована. 

Дубоко вјерујемо да сви, а посебно васпитачи и наставници, могу нешто учинити, ма колико, да омогуће 
једнакост у образовању тј. у процесу учења. Овај сегмент обухвата праксу у образовању и нагласак се ставља 
на идеју да сви ученици треба да добију подједнаку пажњу и третман наставника. Осим једнаког третмана, 
равноправност дјечака и дјевојчица, жена и мушкараца, као и родна перспектива, морају бити укључени у све 
нивое образовања, од најранијих година, тако да међу дјецом и младима подстичу разумијевање правде и 
учешћа. Због тога смо и у овом приручнику осмислили неколико препорука као и активности12 са дјецом, којима 
ћете промовисати родну равноправност те подстицати дјецу да размишљају ван устаљених друштвених норми. 

Препорука за коришћење играчака и структурисање активности са 
дјецом

Дјеци би у центрима/учионицама за рани раст и развој требало да буду доступне све играчке. Када дјеца 
виде јасно подијељене играчке за дјечаке и дјевојчице13, она обраћају пажњу на то. Уколико наставимо са 
таквим вјештачким подјелама играчака, ми једним дијелом ускраћујемо дјеци да се играју одређеним играчкама 
и да развијају своје потенцијале и интересе. Због тога је на нама да играчке искористимо тако да сва дјеца 
имају корист од њихове улоге. Наш начин коришћења играчака може бити позитиван примјер елиминисања 
стереотипног дјеловања.

Према истраживању које је урађено у САД ‘’Лабараторија родног развоја’’, указано је на то да различите 
играчке помажу дјеци при усвајању нових вјештина. Тако рецимо, лутке и кухињски сет помажу дјеци при 
учењу когнитивних секвенцирања догађаја и развоју лингвистичких вјештина. Лутке, такође, уче дјецу емпатији, 
осјећањима и како се бринути за друге особе. Лего коцкице и остале слагалице помажу при развоју просторних 
вјештина те постављају темеље за усвајање математичких вјештина. Због функција које играчке имају за правилан 
развој дјеце, треба да осигурамо подједнако коришћење различитих играчака од стране и дјечака и дјевојчица. 

Препоруке за спровођење активности и интеракцију са дјецом: 
 8 Приступати дјевојчицама и дјечацима на једнак начин;
 8 Избјегавати подстицање понашања у складу са родним улогама (дјевојчице да поспреме играчке, боје, 

очисте под, дјечаци да донесу столице ...);
 8 Користити родно осјетљив језик у разговору са дјецом;
 8 Презентовати занимања: довести у центар особе које не приказују стереотипна занимања14; 
 8 Разговарати са дјецом о њиховим плановима за будућност, шта желе постати, указати на могућност 

избора свих занимања. Не сугерисати да дјевојчице треба да одаберу занимање које је мање захтјевно 
или се третира као “мушко”;

 8 Омогућити и дјечацима и дјевојчицама да искажу читав спектар емоција (туга, страх...);
 8 У свакодневној комуникацији с дјецом, водити рачуна о томе да игре или друге активности не дијеле 

на оне намијењене дјечацима или дјевојчицама – не сугеришите да је нпр. “спорт за дјечаке”, а “плес за 
дјевојчице”;

 8 Уколико се креира игроказ, приредбу, покушати додјељивати улоге које су различите од стереотипа – 
нпр. великог и страшног медвједа глуми цурица, уплашеног зеку дјечак, храброг пса дјевојчица, итд;

 8 Не упућивати похвале за љепоту, одјећу и изглед само дјевојчицама. Истицати да и дјевојчице могу бити 
паметне, храбре и снажне. Пронаћи примјере и разговарати о томе.

 8 Истицати жене и мушкарце који су добили значајна признања у умјетности, спорту, књижевности, 
кулинарству, војсци, науци итд;

 8 Направити пано са сликама горепоменутих стручњака;
 8 На једнак начин давати повратне информације и дјечацима и дјевојчицама. Уколико се више фокусирате 

само на дјечаке код одређеног задатка, спремније и срдачније одговарате на њихова питања, шаљете 
поруку да сте и очекивали да баш дјечаци буду изврсни у тој области;

12  Организација Save the Children, промовишући родну равноправност, директно подржава имплеметацију Законao равноправности полова БиХ. Закон 
у члану 10, посебно се фокусира на област образовања гдје, између осталог, посебну пажњу поклања елиминацији програма и активности који садрже 
стереотипну друштвену улогу мушкарца и жене што, у коначници, доводи до дискриминације. 
13  Подјела играчака на мушке и женске започела је 80-их и 90-их година као реакција противљењу промовисања једнаких права за жене и мушкарце.
14  Изложеност одраслима, чија занимања нису у складу с родним стереотипима, може подстицати свијест дјеце да су им доступни вишеструки избори, а 
не само родно типизирани.
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 8 Избјегавати изјаве попут: ‘’То није за дјевојчице’’, ‘’Дјечаци се играју другачије, дјевојчице другачије’’, 
‘’Дјечаци се воле тући’’, ‘’Дјевојчице су плачљиве и слабије’’ и сл;

 8 Увијек реаговати на дјечије или родитељске коментаре који садрже стереотипе (црвена/розе боја је само 
за дјевојчице; плава боја је само за дјечаке, дјечаци су агресивни, храбри; дјевојчице не воле  мушке игре/
играчке; права дјевојчица воли лутке и воли се лијепо облачити); 

 8 Подстицати дјецу на освјешћивање стереотипа. Постављати питања нпр.: ‘’Зашто мислиш да розе боја 
није за дјечаке?’’15 ‘’Могу ли и дјевојчице бити храбре?’’, ‘’Могу ли тате чувати бебе?’’, ‘’Могу ли тате 
поспремати кућу и правити ручак?’’, ‘’Могу ли маме возити аутомобил?’’, ‘’Могу ли маме поправљати 
аутомобил?’’, ‘’Могу ли маме бити планинарке?’’ Пронађите примјере који управо показују овакве 
ситуације.

 8 Обратити пажњу да подучавање буде родно сензитивно, узимајући у обзир потребе и дјечака и 
дјевојчица. Важно је креирати окружење у ком ће оба пола имати прилику да на једнак начин развијају 
своје потенцијале. 

Овим активностима желимо вас подстаћи, прије свега, на препознавање родних стереотипа у уџбеницима, 
лектирама, књигама, али и у властитом понашњу. Ваша улога јесте и да дате свој критички осврт на материјале 
које користите за подучавање, а који директно промовишу родну дискириминацију. Поред тога, радећи са 
дјецом већ од најранијег доба на промишљању о родној равноправности, ви директно доприносите  умањивању 
стереотипног понашања и дјеловања будућих мушкараца и жена.

Образовање у својој суштини представља моћан инструмент за креирање и репродукцију родних односа, али 
исто тако образовање можемо посматрати као кључни механизам ка промјени актуелног родног режима. Због 
тога, Save the Children посебну пажњу поклања укључивању питања родне равноправности у области образовања. 
Према великом броју истраживања16 установљено је да наставно особље има значајну улогу у формирању 
родних стереотипа и преношење образаца родних улога. Пратећи савремена сазнања, у склопу циљаних обука 
из области раног раста и развоја које наша организација организује заједно са образовним властима у БиХ 
и Црној Гори, уврстили смо и тему ‘’Родно сензитивно подучавање’’. На овај начин желимо унаприједити и 
професионалне капацитете васпитача те их оснажити да буду промотери родне равноправности.

Ефикасно управљање групним активностима
Која је разлика између васпитача који ефикасно управљају групом и оних који то не раде на ефикасан начин? 
Управљање групом је врло сложен процес, али он постаје још сложенији уколико се дјеца баве активностима, 
подијељена у мање групе. Тада васпитач има задатак да ефикасно координише рад свих група. Које су то 
карактеристике васпитача који ефикасно управљају групом (Woolfolk, 2016., Визек Видовић, Влаховић Штетић, 
Ријавец, Миљковић, 2003)?

 8 Они прате понашања своје дјеце и реагују и прије него што се неадекватно понашање и манифестује. 
Овакве реакције су могуће једино уколико је васпитач константно укључен у оно што дјеца раде. 

 8 Васпитач је у стању да у исто вријеме прати рад свих група и да своју пажњу усмјерава на више страна. 
На примјер, када васпитач помаже једној групи, а дјеца из друге групе поставе питање, начином који није 
прикладан и у складу са правилима рада, најбоље би било да им се васпитач кратко обрати и одговори 
им на питање, тако да групу којој помаже не деконцентрише, али да, након што сви заврше активности, 
укаже на непоштовање правила. Уколико би васпитач након неадекватног понашања дјеце из друге групе, 
настојао да тој групи укаже на непоштовање правила, врло лако би могао да деконцентрише и дјецу из 
прве групе и да им поремети активност.

 8 Ефикасан васпитач успијева са лакоћом задржати пажњу дјеце и задовољити њихове интересе. Пажња 
код мале дјеце (3-4 године) задржава се кратким активностима, у трајању од 15 минута, динамичним 
радом (рад који подразумијева и физичку и менталну активност) те честом смјеном активности. 

 8 Ефикасан васпитач ангажује дјецу у различитим активностима које су за њих изазовне и захтијевају 
коришћење сазнања, као и сопственог тијела, а њихово обављање омогућава стицање нових знања и 
вјештина. 

Давање повратне информације
Како би се постигло ефикасно управљање групним активностима, врло је важна комуникација између васпитача 
и дјеце, тј. начин на који васпитачи реагују на дјечија понашања уопште. Повратна информација је врло важна у 
тој комуникацији. Она представља мишљење о томе како је нека особа или како су неке особе обавиле одређену 
активност, одговориле на одређени задатак и сл. Дјеци дајемо повратну информацију како бисмо (Woolfolk, 
2016):

15  Ladies' Home, у чланку 1918. јесте речено: “Друштвено прихватљива боја за дјечаке је розе, док је за дјевојчице плава“. Због тога што је розе боја 
снажна и више прихватљива за дјечаке, док је плава боја њежна и деликатна и више прихватљива за дјевојчице. Године 1953. је постало прихватљиво да и 
дјевојчице носе розе боју. Овај примјер можете предочити, рецимо, код разговора о бојама.
16  Gay, Geneva (2002), Preparing for Culturally Responsive Teaching, Преузето 03.11.2017. године
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1. указали на то да пратимо њихов рад и да нас интересује шта и како раде,
2. мотивисали дјецу за даљи рад,
3. радили на изградњи њиховог самопоштовања,
4. подстицали адекватна понашања, и друго.

Како би се ефикасно управљало и малом и великом групом, као и у току индивидуалног рада, врло је важно да 
васпитачи познају правила давања повратне информације. У раду са малом дјецом, као и са дјецом предшколског 
узраста, врло је важно знати дати повратну информацију на обављену активност или продукт који је настао у 
току дјететовог рада. Да би дијете учило, стицало нова знања и вјештине, развијало своје способности и своју 
личност, потребно је да од одрасле особе добија повратне информације о свему што ради. Врло је важно знати 
да се дјеци предшколског узраста дају врло кратке повратне информације јер их, у супротном, она нису у стању 
разумјети, а нама је важно да информација коју дајемо њима буде разумљива. 

Основни принципи приликом давања повратне информације су сљедећи:

1. Директно указује на понашање које је адекватно. Нпр. ‘’Одлично си нацртала лептира!’’
2. Охрабрује дијете. Нпр. ‘’Направио си баш пуно куглица од пластелина!’’
3. Посебно истиче неке способности код дјетета. Нпр. ‘’Теби одлично иду игре у којима треба бити брз!’’
4. Изражава емоцију коју је дјететово понашање произвело код васпитача или другог дјетета. Нпр. ‘’Баш си 

ме развеселила овом пјесмицом!’’, или ‘’Видим да се твоја другарица наљутила када си јој рекла да јој је 
цртеж ружан’’.

5. Изражава емоцију коју је дијете испољило. Нпр. ‘’Ти се баш растужиш када ти се другар повриједи’’.
6. Изражава процјену уложеног труда и мотивације дјетета у неку активност. Нпр. ‘’Ти се веома трудиш када 

цртамо’’.
7. Охрабрује дјецу у њиховој жељи да напредују и буду успјешнији у извођењу активности и притом се та 

активност посебно нагласи. Нпр. ‘’Ма, погледај колико си напредовала у трчању, за разлику од прошлог 
пута!’’

Приликом давања повратне информације, дијете никако не треба поредити са осталом дјецом, јер их тако 
учимо да се стално пореде са другима, а сврха развоја јесте да данас будемо бољи него што смо били јуче. 
Повратна информација се даје и за понашања која нису адекватна и онда када видимо да се код дјетета 
не дешава напредак. Врло је важно да се приликом давања повратне информације о нечијем неадекватном 
понашању истиче то понашање, а не критикује личност дјетета, нпр. ‘’То што си сада побацала оловке, није лијепо 
понашање’’. Када дјетету указујемо на то да није напредовало неко одређено вријеме, а знамо да може, онда 
повратна информација треба да понуди и наду да ће бити боље, као и рјешење, нпр. ‘’Примјећујем да у посљедње 
вријеме, док бојиш, прелазиш линију. Хајде пробај то радити мало спорије и вјерујем да ће онда бити боље’’.

Успостављање и примјена правила понашања
Како би васпитач ефикасно управљао групом и усмјерена активност текла без потешкоћа, правила понашања 
треба да буду јасно дефинисана и описана. Посебно је важно напоменути да правила треба да буду 
представљена у просторији у којој се ради са дјецом, на видљивом мјесту и то уз помоћ слика, тј. без текста, јер 
дјеца са којом радите не знају читати. Ако правила нису јасно дефинисана, неспоразуми су неизбјежни. Постоје 
четири принципа којих би сваки васпитач требало да се држи у дефинисању и успостављању правила понашања 
у групи (Woolfolk, 2016, Башић, Худина, Коллер Трбовић, Жижак, 2005): 

1. Правила треба да имају разлог и да су неопходна. Када дефинишете правило упитајте се да ли је оно 
неопходно за узраст дјеце са којом радите. Упитајте се да ли постоји добар разлог за то правило. 

2. Правила треба да буду јасна и разумљива. Потребно је да сте правила понашања јасно предочили дјеци 
и да су их она разумјела. Неки васпитачи се питају да ли у изради правила треба да учествују и дјеца. 
Одговор је ДА, али је и питање узраста овдје веома важно. Уколико су то дјеца узраста 5-6 година, онда 
ово има смисла. Са млађом дјецом демократски приступ нема смисла. Овакав приступ предшколцима 
повећава њихову одговорност према поштовању правила. Наравно да се може десити да понуде и нека 
‘’смијешна’’ правила. На та правила можете и треба да ставите вето, као и да дате објашњење за свој 
поступак.

3. Правила треба да буду у сагласности са циљевима и исходима учења. Потрудите се да правила не ометају 
учење. Неки васпитачи су толико усмјерени на дисциплину да захтијевају тишину у току рада, што омета 
развијање интерактивне атмосфере и може да утиче на развој комуникационих способности код дјеце. 
Такође, рад са млађом дјецом је немогућ у потпуној тишини и онда је не треба ни очекивати. 

4. Правила понашања у радној соби треба да буду у сагласности са правилима центра. 
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Васпитачи треба константно да инсистирају на поштовању правила која постоје у групи. Њихово поштовање 
се остварује тако што се дјеца у почетку награђују и похваљују, али исто тако се за њихово непоштовање 
упозоравају и неадекватни облици понашања се прекидају. Награђивати се може на два начина, тако што дјеци 
дајемо нешто што воле или им допуштамо да раде нешто што желе, нпр. похвалимо их пред свима, насмијемо 
се, допустимо им да се играју онога чега желе, допустимо им да изађу напоље. Једноставно, важно нам је да се 
они, након те наше награде, осјећају добро. 

Када је непоштовање правила у питању, онда васпитач реагују тако да прво прекидају дјететово неадекватно 
понашање и дају му до знања да његово понашање није пожељно и зашто није пожељно. Свако непоштовање 
правила треба да буде изречено и објашњено. Међутим, уколико примијетите да неко дијете или група дјеце 
континуирано не поштује правила рада, онда је важно да се одреагује. Прво што ћете урадити јесте да откријете 
узрок њиховог понашања, тако што ћете их издвојити из активности да не би узнемиравали другу дјецу и са 
њима поразговарати. Могуће је више сценарија:

a) Да то дијете или дјеца траже пажњу. – Уколико траже пажњу, онда им је важно дати до знања да 
пажњу имају и да ће је више имати уколико се буду адекватно понашали. Присјетите се неке ситуације 
у којој сте их похвалили и на тај начин им дали пажњу. Потрудите се да након ове ситуације, у ближој 
будућности, имате прилику да их похвалите, како би боље разумјели о чему говорите.

b) Да се не сналазе у тој активности. – Провјерите да ли им је активност тешка или превише лака, па 
губе мотивацију за рад. Уколико је нешто од поменутог, онда се потрудите да им прилагодите тежину 
активности. Понекад је потребно само да им се да додатно објашњење.

c) Да не желе да раде са другом дјецом. – Провјерите због чега то не желе, јер постоји могућност да је 
међу њима постојао конфликт. Уколико јесте, настојте да се тај конфликт ријеши. Ако се дијете изјасни 
да му се неко од другара не свиђа, а нема разлог за то, разговарајте са њим о томе колико је важно да се 
друже са другом дјецом и да раде једни са другима те подстичите и похваљујте сваку ситуацију у којој 
се зближе са другом дјецом. Постоји могућност да имате и дијете које преферира индивидуални рад и 
никако не жели да ради са другом дјецом. Поштујте то.

Врло је важно да знате да су и награде и упозорења нешто на шта дјеца могу да се навикну уколико су 
честе, тако да их не примјењујете често. Уколико то радите, онда ћете научити дјецу да раде нешто да би 
била награђена или исто тако да би била упозорена. Научите их да раде зато што то желе и да уживају у 
активностима, а не зато да бисте их ви примијетили.

Како научити дјецу да сарађују?
Један од циљева подучавања би требало да буде да дјеца науче да сарађују, да уче самостално или у групама, а 
да притом не ометају друге, не нарушавају договорена правила понашања. Поставља се питање како то постићи? 
Ово се постиже уз помоћ три стратегије (Woolfolk, 2016): 

1. развој позитивног односа између дјеце,
2. подјела одговорности између дјеце и
3. награђивање адекватног понашања.

Развој позитивног односа између дјеце
Када се желимо сјетити неког васпитача ког волимо и цијенимо, најчешће се сјетимо оних који су бринули о 
нама, без обзира на то какве смо резултате постизали. То су били они који су показивали искрену љубав и бригу 
о нама и који су нам показивали шта значи позитиван однос. Најлакше је бринути само о достигнућу дјетета, а 
њихов социо-емоционални дио личности ставити по страни. Ипак, брига о том дијелу личности васпитача чини 
комплетним едукатором. Да бисмо образовали личност дјетета, потребно је да обраћамо пажњу и на његове 
потребе, бриге, да се осјећа сигурно, те да му атмосфера у групи буде угодна. Та угодна атмосфера треба увијек 
да влада, без обзира на дјететово понашање. Овдје се нуде неке од стратегија помоћу којих развијате позитивну 
атмосферу у групи:

1. Приликом уласка у групу, пријатељски поздравите дјецу.
2. Уколико вам се дијете обрати неким питањем или проблемом, омогућите му насамо разговор са вама, не 

чините то пред свом дјецом.
3. Ословљавајте дјецу њиховим именима или надимцима уколико они на томе инсистирају.
4. Показујете да вам је угодно током рада, док боравите у центру са њима.
5. Покажите им да сте и ви обично људско биће, тако што ћете са њима подијелити и неке ваше грешке. 

Ту будите опрезни, како не бисте прешли границу и понудили информације које они не могу да 
разумију. 

6. Активно слушајте све шта вам дјеца говоре, чак и када износе неке тривијалности, јер им тако указујете да 
су вам важни.
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7. Дајте дјеци до знања да сте ту за њих, подржите их и помозите им колико можете.
8. Имајте на уму да развој позитивне атмосфере захтијева вријеме и да се не дешава преко ноћи. Зато 

треба да будете истрајни у томе. 

Подјела одговорности између дјеце
Расподјела одговорности између дјеце, када је ријеч о доношењу одлука које се тичу групе, нешто је што 
подстиче њихову преданост тим одлукама и самим тим поштовање истих. У приручнику је понуђен нуди водич 
помоћу којег ћете ефикасно развити подјелу одговорности код своје дјеце (Woolfolk, 2016, Vasta, Haith, Miller, 
1998):

1. Подстичите дјецу да процјењују своје и туђе понашање, када се деси кршење правила.
2. Не признајте једноставна извињења која долазе након лошег понашања, ако не долази до промјене 

понашања.
3. Будите стрпљиви када је ријеч о развоју самоодговорности код дјеце. Она се не развија преко ноћи и за 

њу треба времена.

Рјешавање проблема
Ма како ви планирали и креирали позитивну атмосферу у групи, проблема ће бити. Ти проблеми могу да буду 
различити и по квалитету и квантитету (ако мислимо на број укључене дјеце). Када је ријеч о начинима на 
које реагујемо, овдје ћемо говорити о малим и умјереним интервенцијама, које се примјењују код уобичајених 
проблема, оних који немају важнијих посљедица (Vulfolk, 2016., Визек Видовић, Влаховић Штетић, Ријавец, 
Миљковић, 2003, Вулфолк, Хјуз, Волкап, 2014). 

Мале интервенције
Проблеми који захтијевају мале интервенције су проблеми који нису чести и који не ометају тренутну активност 
и учење дјеце. Нпр. дијете иде преко реда у неку активност, дјеца причају, напуштају своја мјеста без дозволе, 
итд. Код оваквих понашања чак и мале интервенције могу да помогну како би се њихово понашање вратило у 
ред. Које су то интервенције (Vulfolk, 2016., Визек Видовић, Влаховић Штетић, Ријавец, Миљковић, 2003., Вулфолк, 
Хјуз, Волкап, 2014)?

1. Користити невербалне знакове. Ово може да буде контакт очима, показивање руком, стављање прста на 
уста, итд.

2. Започети нову активност. Понекад смјена двије планиране активности може потрајати и дјеца се због 
тога почну досађивати, па почињу да причају, устају са мјеста, итд. У тим ситуацијама није добро 
опомињати их и тражити да се смире, већ започети неку активност, како би остали активни и престали 
са понашањем које омета рад других. Иначе је потребно, када се планирају активности унутар једне 
радионице, правити што мањи размак између двије активности, како се ове ствари не би дешавале. 

3. Прићи дјеци. Овдје се једноставно мисли на то да се, уколико дјеца раде нешто што не смију да раде, 
васпитач приближи тој групи или том дјетету и стане поред њих.

4. Преусмјерити понашање. Уколико дјеца престану обављати неку активност, нпр. рјешавати задатке и 
почну да раде нешто друго, умјесто да их директно опоменете, можете само гласно рећи: ‘’У реду, 
запамтите, тренутно треба да рјешавате задатке које сте добили.’’

5. Дати потребну инструкцију. Понекад дјеца почну да се понашају мимо правила онда када не разумију 
вашу инструкцију. Умјесто да губите енергију и почнете да им приговарате и наводите евентуалне 
разлоге због којих вас нису разумјели, можете само да поновите инструкцију или је евентуално 
поједноставите, кажете на другачији начин.

6. Директно и асертивно рећи дјеци да престану са започетим понашањем. Успоставите контакт очима 
са дјететом и кратко му реците да престане да ради то што је почело. Немојте да описујете његово 
понашање било каквим изразима, већ га само објективно препричајте, нпр. ‘’То што сада гураш своју 
другарицу није лијепо понашање. Молим те да престанеш.’’ Сачекајте све док дијете не престане с том 
радњом. Ова техника се веома добро комбинује са техником преусмјеравања понашања.

7. Дати дјеци избор. Дајте дјетету које крши правила рада избор у руке. Реците му да има прилику да бира 
између адекватног понашања, какво примјењују сви остали и сталног опомињања и додатног разговора 
са вама. 



22

Приручник за коришћење Методологије рада центра за рани раст и развој

Умјерене интервенције
Нека понашања захтијевају строжије интервенције. Оне би требало да се примјењују у ситуацијама када дјеца 
злоупотребљавају привилегије које имају, када ометају одређену активност, забушавају или када ометају вашу 
инструкцију или се мијешају у рад друге дјеце. Једна од умјерених интервенција је активност укидања привилегије 
или жељене активности. Некада дјеца злоупотребљавају привилегије које имају. Нпр. дозвољавате им да у 
одређеним активностима, као што су ликовне, шетају како би од својих другара могли да посуде материјал за 
рад, али они то злоупотребљавају, па шетају и током других активности. Тада им укинете ту привилегију. (Vulfolk, 
2016., Визек Видовић, Влаховић Штетић, Ријавец, Миљковић, 2003., Вулфолк, Хјуз, Волкап, 2014):

Како бисте боље савладали развијање позитивне атмосфере у раду са дјецом, савјетује се коришћење литературе 
из домена позитивног дисциплиновања дјеце, коју је објавила организација Save the Children Sweden17.

АСПЕКТИ РАЗВОЈА ДЈЕЦЕ ОД РОЂЕЊА ДО 
СЕДМЕ ГОДИНЕ, СА МАТРИЦАМА РАЗВОЈА 
У овом дијелу Приручника бавићемо се развојем дјетета од рођења до седме године у његова четири сегмента: 
моторички, когнитивни, социо-емоционални развоја и развоја говора. Сваки од ових дијелова понудиће 
краћи теоријски дио који описује законитости сваког сегмента развоја и матрицу развоја, коју васпитачи треба 
да користе приликом праћења развоја сваког дјетета појединачно. Свака матрица нуди понашања која су 
карактеристична за одређени узраст18. На васпитачу је да, поред ових предложених задатака, конструише и неке 
друге задатке, уз помоћ матрице као водича за развој.

Развој моторике
Према Clark-у и Меtcalfe-у (2002), моторички развој је представљен као пењање на планину. То је процес који 
траје више година и уско је повезан с личним вјештинама и нагонима који особу воде према планини. У том 
пењању се дешавају и напредовања и назадовања. Долазак до врха планине, у моторичком развоју подразумијева 
достизање високог нивоа способности кретања. Припрему за пењање на планину можемо повезати с 
пренаталним развојем или генетском структуром родитеља (Шалај, 2012).

Физички развој се дијели на двије категорије. Прва обухвата покретљивост и развој тјелесног држања, 
а друга хватање. Под покретљивошћу и развојем тјелесног држања подразумијева се развијање способности 
управљања трупом, екстремитетима (рукама и ногама), односно усклађивање рада руку и ногу. Ово је врло важно 
да би дијете могло да задовољи потребу за кретањем у простору. Хватање се односи на способност моторичке 
манипулације предметима и способност контроле објеката. Овдје се руке користе као алат у активностима које 
подразумијевају: хватање, грађење и истраживање.

Физички развој се не дешава по неком случајном редослиједу. Он функционише према два начела. Оба начела 
се односе на смјер одвијања развоја, гдје се прво начело односи на проксимодистални смјер, а друго на 
цефалокаудални смјер. Проксимодистални смјер подразумијева развој „од ближег према даљем“, односно 
односи се на тенденцију да се дијелови тијела развијају од трупа према екстремитетима. Цефалокаудални смјер 
се односи на развој „од главе према репу“, односно на тенденцију развоја дијелова тијела од главе до стопала. 
Проксимодистални смјер развоја је очит у развоју вјештина хватања, гдје новорођенче прво може само да се 
усмјери да пружање руке према предмету који жели да ухвати, а касније, развојем долази до могућности да 
употријеби и шаку и прсте да ухвати предмет. Цефалокаудални смјер видимо у развоју вјештине ходања, гдје 
новорођенче треба прво да савлада држање главе, затим трупа, сједење, пузање и на крају ходање. Поред 
ова два начела, познати су још и развој од подједнаке контроле билатералних органа ка бољој 
контроли унилатералних органа, тенденција елиминисања сувишног ангажовања мишића 
или тенденција економичности мишићног напора, која се огледа у редукцији непотребних покрета 
приликом савладавања неке радње (на примјер код хватања играчке или код писања), те принцип контроле 
великих мишића ка контроли ситнијих мишића, који подразумијева правилност развоја у којој дијете 
прво оствари координацију и контролу великих мишића, па тек касније малих мишића, тако да се прво савладава 
крупна, а потом ситна моторика.

Моторички развој се не дешава одједном, нити једноставно долази биолошки предодређен. Да би он адекватно 
текао, дијете треба да буде мотивисано да дјелује у социјалној средини. Кроз овај развој, дијете стиче контролу 
17  Durrant, J.E. (2013). Позитивна дисциплина у свакодневном родитељству. Save the Children Sweden Durrant, J.E. (2010). Позитивна дисциплина у 
свакодневном подучавању. Save the Children Sweden
18  Матрице садрже и развојне карактеристике дјеце млађе од три године како би васпитачи могли активности предвиђене за рад, модификовати за дјецу 
са потешкоћама или тешкоћама у развоју и како би могли да прате динамику развоја дјетета.
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над сопственим тијелом, али и могућност да дјелује на средину. Усавршавање моторичких вјештина увелико 
зависи и од мишићне структуре и нервних влакана који њима управљају, али и од других фактора. Оне зависе и 
од чулних и перцептивних способности, количине социјалне интеракције дјетета са вршњацима и других. Зато 
је у првих шест година дјететовог живота врло важна стимулација. Међутим, сврха физичког вјежбања у раном 
дјетињству није развој моторичких способности, већ стимулација истих. Што више надражаја дијете добије и 
понавља, то више учвршћује синапсе и спречава њихово одбацивање. У овом периоду дијете учи трчати, скакати, 
бацати, те темељне вјештине контроле објеката као што су бацање, хватање, ударац рекетом, али и неке покрете 
фине моторике (Шалај, 2012).

Ова сазнања су нам врло важна због активности које предлажемо у даљем тексту Приручника. 

Када је физички развој у питању, код научника је много више пажње привукао овај дио који се дешава у прве 
двије године живота, јер он може указати на извјесне проблеме у цјелокупном развоју дјетета и врло је важан 
за праћење. Међутим, шта се дешава након друге године? До друге године већина дјеце савлада одржавање 
равнотеже на двије ноге и прилично се добро окреће и рукује предметима. Постоје три врсте темељних 
вјештина на које треба да се обрати пажња, а оне су: покрети кретања, покрети баратања предметима 
и покрети одржавања равнотеже.

покрети кретања покрети баратања 
предметима

покрети одржавања 
равнотеже

ходање, трчање, скакање, 
прескакање, скакутање на једној 
нози, пењање

бацање, хватање ударање, 
дриблање

савијање, истезање, окретање, 
њихање, котрљање, измицање, 
држање главе, ходање по греди

Развој темељних вјештина иде кроз три фазе. Прва фаза или почетна фаза се састоји у извођењу вјештина које 
подразумијевају склоп покрета, а ком недостаје припремна и завршна фаза. У другој фази, или основној фази, 
дијете има више контроле над потребним покретима, али они заједно не чине цјелину. У трећој фази, односно 
зрелој фази, покрети су уклопљени у складну радњу.

Како тече моторички развој најбоље ће представити матрица индикатора моторичког развоја. Њу треба да 
користите, како приликом планирања активности са дјецом, тако и приликом праћења њиховог развоја. Она је 
посебно значајна када вам се учини да код неког дјетета развој не иде онако како би требало.

Мјесец Мјесец Индикатори развоја ДА НЕ

0 – 3

1 Лежећи на стомаку подиже главу од подлоге, а шаке су стиснуте.
Има рефлексно хватање и кратко посматра предмет.

2
Лежећи на стомаку подиже главу и рамена од подлоге, код су шаке 
полуотворене.
Погледом прати предмет који се помјера и покушава да га ухвати.

3

Лежећи на стомаку подиже главу и рамена од подлоге, ослањајући се на 
подлактице. Притом држи предмет који му је дат у руке.
Игра се рукама, пружа руке у правцу предмета који жели да ухвати, хвата 
предмет и чврсто га држи.

4 – 6

4 Када се подиже у сједећи положај, подиже главу. 
Хвата предмете цијелом шаком, разгледа их, ставља у уста, игра се рукама.

5 Сједи уз ослонац, а глава је учвршћена. 
Узима предмете који су му на дохват руке. Ставља их објема рукама у уста.

6

Може дуже времена да сједи уз ослонац, а када је стављен потрбушке, може 
да се окрене на леђа. 
Пребацује играчку из руке у руку, хвата цијелим дланом опруженим палцем. 
Хвата играчке, које му се циљано дају, објема рукама.
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7 – 9

7 Сједи кратко без подршке, премјешта играчке из руке у руку. 
Хвата играчке које су при руци и граби коцке једну по једну.

8

Подиже се до сједећег положаја уз малу помоћ. 
Мијења положај да би дохватило предмет. 
Хвата предмете прстима и палцем. Воли да удара предмет један о други и да 
их баца. 
Покушава да пузи.

9

Сједи самостално и доводи се само у сједећи положај. 
Приликом сједења, равнотежу постиже објема рукама, придржавајући се. 
Почиње да пузи. 
Ситне предмете хвата палцем и кажипрстом. 
Уз придржавање, дијете се спушта у полу или комплетан чучањ, а затим се 
нагло поново издиже.

10 – 12

10
Самостално се подиже у стојећи положај и хода уз придржавање. 
Помјера предмет напријед – назад хоризонтално. 
Пузи.

11 Кажипрстом испитује карактеристике предмета. 

12

Хода уз држање за једну руку и може да се спусти да би узело играчку са 
пода. 
Опонаша шарање оловком по папиру. 
Вољно и циљано даје предмете, ставља их у испружену руку, или у кутију.

13 – 18

13
Може да стоји без подршке и да одржава равнотежу. 
Прецизно хвата ситне предмете и ставља их у кутијицу. 
Почиње да преферира једну страну тијела. 

14 Може да чучне и устане.

15 Самостално хода. 
Може да сложи три коцке једну на другу.

16 Трчи у круг. 
Препознаје круг као облик и може да га стави у његов рам.

18

Самостално сједа на столицу. 
Пење се уз степенице уз држање за једну руку. 
Носи и премјешта предмете. 
Гура лопту ногом. 
Скакуће на обје ноге. 
Може да направи кулу са пет коцака. 
Повлачи праве линије по папиру.

19 – 24

19
Баца предмете без одређеног правца. 
Листа књигу страну по страну и црта спирале. 
Може да вади ситне предмете из кутијице.

20 Трчи, шутира и котрља лопту. 
Отвара врата.

21 Силази низ степенице уз држање за руку.

22 Хвата и баца предмете и у томе ужива.

23 Окреће чигру.

24

На тренутак стоји на једној нози.
Пење се уз степенице без придржавања. 
Подиже предмет са пода без придржавања. 
Самостално једе кашиком. 
Савија папир на пола. 
Окреће по једну страницу у књизи.
Ниже перле на конац. 
Држи маказе и сијече папир уз ивицу.
Гради кулу од шест коцака. 



25

Приручник за коришћење Методологије рада центра за рани раст и развој

Године Мјесеци Индикатори развоја

3

24-30 Баца предмете у одређеном правцу.

25 Силази самостално низ степенице. 
Гради кулу од седам коцака.

26 Слаже коцке у низ.

27 Скакуће као зеко.

30 Опонаша цртање водоравне и усправне линије. 
Разликује три облика: круг, квадрат и троугао и ставља их у рам. 

32 Хода на прстима и пети, напријед и назад. 
Од пластелина прави кобасицу.

34 Прескаче препреку у висини од 5 цм. 
Прецртава круг.

36

Кратко може да стоји на једној нози 5 – 10 секунди. 
Трчи брзо и не пада. 
Трчећи заобилази препреке.
Једе виљушком. 
Прави кулу од осам коцака. 
Може да опонаша неке једноставне моделе, нпр. прави мост од три коцке. 
Црта плус и може да направи хармонику од папира.
Шута лопту замахујући ногом напријед, назад.

4

Хода по правој линији раширених руку. 
Прати ритам музике и креће се уз њега. 
Силази низ степенице ногу пред ногу. 
Шутира лопту у трку. 
Прави колут напријед. 
Може да скочи са друге степенице и да прескочи препреку ширине 20 цм. 
Црта људску фигуру (претежно глава и удови). 
Савија папир по дијагонали. 
Копира дијагоналну линију и квадрат. 
Већ почиње да копира штампана слова.

5

Приликом трчања мијења правац. 
Скакуће на једној нози. 
Стоји на прстима. 
Узастопно скочи два пута уназад.
Црта људску фигуру, кућу, дрво. 
Користи маказе и сијече криву линију. 
Боји цртеже. 
Хвата малу лопту објема рукама и једном руком може да направи куглицу од 
папира.
Само се љуља на љуљашци.

6

Стоји на једној нози без придржавања и до 40 секунди. 
Може да скочи са висине и до 40 цм. 
У скоку хвата лопту. 
Може да виси држећи се за пречку и до 10 секунди. 
Само веже пертле и само се облачи. 
Може да гађа лоптом циљ. 
Сијече и лијепи различите облике. 
Преписује штампана слова. 
Намотава конац на штапић. 
Прецртава ромб. 
Прескаче конопац.
Дрибла лопту.
Хвата лопту у скоку.
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Когнитивни развој
У овом дијелу Приручника говори се о когнитивном развоју дјетета, односно о развоју његових когнитивних 
функција: перцепције, пажње, памћења, мишљења и говора. Развој ових функција тешко се може раздвојити, тако 
да ће се врло често приче о њима преплитати. 

Перцепција се односи на тумачење информација које нас окружују и дјелују на наша чула и у себе укључује 
њихово препознавање и разликовање. Пажња се односи на способност селекције информација које ће се 
когнитивно обрађивати, те на уклањање оних које ометају наш рад. Са одрастањем се побољшава контрола 
пажње, тако што се повећава њено трајање, а смањује могућност њеног одвраћања (Vasta, Haith, Miller, 1998). 
Прилагодљивост пажње ономе што задатак захтијева, такође се одрастањем мијења. Старија дјеца врло лако 
реагују на инструкцију да се пажња усмјери на задатак, за разлику од млађе дјеца која пажњу усмјеравају и на 
дражи мимо задатка. Одрастањем, такође, дјеца постају све спремнија и успјешнија у прилагођавању себе задатку, 
тј. подацима којима треба да манипулишу да би задатак ријешили.

Усредсређеност на неки садржај, а да се том приликом други садржаји занемарују, назива се селективна пажња. 
Она у свом склопу има све карактеристике пажње које се развијају одрастањем, па зато можемо рећи да старија 
дјеца имају бољу селективну пажњу (Vasta, Haith, Miller, 1998).

Када је развој мишљења у питању, важно је знати да до адекватног развоја не може да дође уколико дијете не 
одраста у подстицајној средини, те уколико у тој средини није активно. Дјететова активност је један од покретача 
развоја. Развој мишљења усмјерен је према разумијевању и осмишљавању спољашњег свијета. У току развоја, 
дјецу је врло важно подстицати на активности у којима они примјењују своја знања, али и на активности у којима 
се од њих захтијева да креирају нека нова понашања. 

Кључне промјене у дјететовом развоју односе се на усвајање ходања, савладавање говора и вербализовање 
властитих мисли и активности. Основна карактеристика која обиљежава раздобље између треће и шесте године 
јесте егоцентрично мишљење, које подразумијева дјететову немогућност да на свијет гледа из туђе перспективе, 
већ искључиво из властите. То је врло лако уочљиво и из свакодневног живота трогодишњака, као на примјер, 
када преко телефона показује некоме играчку коју држи у руци, не разумијевајући да особа с друге стране линије 
не може исту видјети. Дакле, дијете још не схвата да немају сви исту перспективу као и оно само (Vasta, Haith, 
Miller, 1998). 

Поред егоцентричности, дјететово је мишљење на овом развојном нивоу центрирано. Центрираност се 
огледа у склоности да се дијете усмјерава само на један аспект проблема у одређеном тренутку, перцептивно 
пристран. Ово значи да када млађа дјеца рјешавају неки проблем, њихова пажња је усмјерена на перцептивно 
најистакнутији елемент тог проблема. Своју пажњу, једном заокупљену, они тешко помјерају на друге сегменте 
или елементе проблема. Дјететово мишљење на овом развојном нивоу је и конкретно. То значи да је значајно 
више усмјерено на предмете који се налазе у близини или су повезани с тренутном ситуацијом. И још нешто, 
у овом узрасту, дијете није у стању да повезује узајамно повезане ствари за нас одрасле, па кажемо да му је 
мишљење иреверзибилно (Vasta, Haith, Miller, 1998).

Памћење је процес чувања, односно задржавања информација и схема понашања стечених учењем. Као и 
процес учења и процес памћења се развија са узрастом, мијења и квантитативно и квалитативно. Појава функције 
радног памћења је услов да се јави могућност да дијете упореди опажено са раније сазнатим. У трећој и четвртој 
години, радна меморија има могућност баратања двјема информацијама, односно елементима, док се тај број 
удвостручује у петој и шестој години. Са развојем дугорочног памћења расте способност репродукције и 
способност обраде и употребе информација. У раном узрасту дијете памти ненамјерно и спонтано - у току 
комуникације са одраслима, игре или неке практичне активности. Велики значај за памћење имају фактори 
који привлаче спонтану пажњу, ситуације које се намећу чулима, догађаји који емоционално ангажују дијете. И 
налази експеримената потврђују да код дјеце тог узраста доминирају моторно и опажајно-представно памћење. 
У четвртој и петој години почиње развој намјерног памћења. У овом узрасту дијете најприје схвати да нешто 
треба да запамти, па тек постепено открива операције памћења. Дијете у игри открива да не може да се сјети 
нечега што му је у датом тренутку потребно, па се онда труди да то нешто и научи. Тако игровна активност 
утиче на формирање операција вољног памћења. У почетку, дијете просто понавља оно што жели да упамти. У 
шестој години се јавља почетна логичка анализа и осмишљавање онога што треба да се упамти. Тада долази до 
повећања обима памћења. Међутим, све до седме године успјешније је спонтано него вољно памћење. У седмој 
години намјерно памћење и сјећање имају свој циљ и развијеније технике памћења (Vasta, Haith, Miller, 1998).

У табели испод овог текста најбоље можете да видите како тече когнитивни развој представљен матрицом 
индикатора когнитивног развоја. Њу треба користити, како приликом планирања активности са дјецом, тако и 
приликом праћења њиховог развоја. Она је посебно значајна, када вам се учини да код неког дјетета развој не 
иде онако како би требало.
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Мјесец Мјесец Индикатори развоја ДА НЕ

0 – 3 2

Почиње да показује интересовања за дешавања у социјалној средини. 
Прати предмет који се креће. 
Окреће се у правцу доласка звука.
Усмјерава пажњу на особе из околине (нпр. мајку).

4 – 6

Истражује предмете стављајући их у уста. 
Намјерно помоћу предмета производи звукове. 
Прави разлику између познатог и непознатог (нпр. заинтересовано посматра 
играчку коју је први пут видјело). 
Препознаје познату особу коју није видјело неколико дана.
Пажњу му привлаче детаљи.

7 – 9

8

Баца предмете на под и тако се игра. 
Истражује предмете гледањем, додиривањем. 
Тражи дјелимично сакривен предмет. 
Понавља радње које му се свиђају. 
Разликује предмете према начину манипулисања њима (нпр. звечку тресе, а лопту 
баца). 
У стању је да током једног минута усредсреди пажњу на нешто из околине.
Реагује не промјену редослиједа радњи у току дана. 
Препознаје особе које дуже вријеме проводе са њим. 
Примјећује крупне промјене на предметима и у околини.

9
Привлачи предмет уз помоћ врпце. 
Учи имитацијом и асоцијативно. 
Схвата да предмети постоје и када изађу из видног поља.

10 – 12

Истражује један предмет комбинујући различите радње. 
Тражи предмет изван видног поља. 
Даје предмет када се то од њега тражи. 
Почиње да открива једноставне везе између средства и циља. 
Почиње да разликује предмете на основу упадљивог својства (величина, боја, 
облик). 
Почиње да користи ријечи и гестове за предмете.

13 – 18

На себи показује три дијела тијела (најчешће око, нос, глава). 
Почиње да се игра игара ''као да''. 
Открива све више веза између средства и циља и разликује предмете на основу 
упадљивог својства (величина, боја, облик). 
Имитира неке активности које често изводе одрасли, иако их није видјело 
неколико дана. 
Може да запамти неку активност коју је видјело само једном, уколико му је 
привукла пажњу. 
Може да понови више везаних активности по њиховом редослиједу.
У стању је да се неком активношћу бави и до 5 минута. 
Може у исто вријеме да усмјерава пажњу и на неку особу и на активност којом се 
бави. 
Исто тако, некада се може заокупити неком активношћу, тако да ништа друго не 
примјећује.
Зна како да изазове неку реакцију код одраслих (да засмијава). 
Зна да тражи туђу помоћ. 
Зна функцију одређених предмета (нпр. да се капа ставља на главу). 
Зна када је крај некој активности (нпр. када одрасли донесе јакну, зна да се иде 
кући). 
Зна да предвиди неки догађај (нпр. када одрасли узме телефон, долази до њега да 
заједно телефонирају).
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19 – 24

Ефикасно користи различита средства да би дошло до циља. 
Доводи предмете у међусобни однос. 
Раздваја предмете по једном критеријуму. 
Прави једноставне конструкције од предмета (нпр. мост од коцкица). 
Почиње да препознаје објекте који су представљени сликом. 
Говором прати радњу предмета. 
Повезује радњу у предмет или живо биће (нпр. риба плива, лопта скаче, итд.). 
Може до 15 минута да се самостално бави неком активношћу.
Зна своје име и имена познатих особа. 
Користи ријечи које означавају дијелове тијела. 
Почиње да користи неке кућанске апарате. 
Разликује храну, која се једе, од предмета, који се не једу. 

Године Индикатори развоја

3

Разврстава велико и мало, групише предмете на идентичне боје и облике. 
Може да изврши три налога. 
Уочава количину, ''мало'' и ''много''. 
Игра улоге (мама, тата, васпитачица). 
Поставља питања ''Шта?'', ''Ко?'', ''Како?''. 
Препознаје најдужу од три траке или највећу од три лопте. 
Прави колекције које су дио свакодневице (нпр. групише мајицу, тренерку и 
патике). 
Оно што је запамтило примјењује у другим условима и ситуацијама. 
Рецитује краће пјесмице. 
Може да уз помоћ одраслог преприча нешто што се недавно догодило. 
Може се вратити активности и након дуже паузе. 
Почиње да схвата разлике међу друштвеним улогама (доктор, продавач). 
Правилно именује барем једну боју. 
Зна да неки предмети могу бити опасни. 
Разликује неке геометријске облике (круг, квадрат).

4

Пребројава четири предмета у низу. 
Може да понови реченицу и до шест ријечи. 
Саставља слику из два дијела. 
Из гомиле од десет предмета издваја и броји четири. 
Има очекивања везана за неке ритуалне догађаје (нпр. ако се иде на рођендан, 
очекује да ће се дувати свјећице). 
Своје активности регулише уз помоћ говора. 
У стању је да слиједи сложену инструкцију која подразумијева везивање 
различитих начина понашања за различите сигнале (нпр. игра Ноћ и дан, када је 
ноћ, онда су чучне, а када је дан, онда се устане).    
У стању је да прихвати правила, која не мора увијек да поштује, али то очекује од 
других. 
Почиње да развија свијест о тродимензионалном простору. 

5

Оријентише се у времену (дан, ноћ, јутро, вече). 
Броји до десет и може да изброји тражени број предмета са скупине предмета. 
Препознаје и пише бројеве до пет. 
Понавља реченицу од осам ријечи. 
Увиђа сличности било које природе. 
Овдје се јављају почеци логичког класификовања предмета по два критеријума, као 
и почеци уређивања низа предмета по величини. 
Правилно користи и разумије ријечи изнад, испод, на врху, на дну. 
У стању је да исприча смислену причу на основу слика које гледа у сликовници. 
Препознаје шта је нацртано и онда када цртеж није довршен. 
Предмете дефинише њиховом функцијом.
Почиње да увиђа односе међу објектима и у стању је да то искаже ријечима. 
Правилно користи изразе већи, мањи, краћи, дужи, дебљи, тањи, неколико, пуно. 
Почиње да наводи супротан појам од онога који му се каже. 
Свјестан је да је неки догађај или податак заборављен. 
Може да препричава епизоду из личног живота тачним редослиједом догађаја, 
помињући и неке детаље. 
Препричава приче које му је одрасли прочитао или испричао, тако да је 
редослијед догађаја повезан и смислен.
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6

Уочава кључне карактеристике и разлике између неких категорија објеката и врста 
живих бића. 
Поставља циљана питања како би боље разумјело свијет који га окружује. 
На основу модела, комбинује дијелове како би саставило цјелину. 
Дуже вријеме усмјерава пажњу ка ономе што му неко говори.
Упоређује догађаје према томе који се десио прије, а који послије. 
Може да упореди догађаје према томе колико се често дешавају и да ли су 
уобичајени или не.
Почиње да схвата да неке ствари постоје само у свијести, а не и у спољашњој 
реалности. 
У одређеним ситуацијама разумије да други могу да имају другачији доживљај 
неких ствари него оно. 
Понекад је у стању да формулише објашњење за туђе понашање. 
Зна која му је лијева, а која десна рука. 
Умије да рукује сложеним играчкама као и да користи неке функције компјутера. 
Коректно пребројава елементе неког скупа који не броји више од 13 елемената. 
У стању је да пореди два скупа (који имају до 10 елемената) по броју елемената, 
чак и када ти елементи нису распоређени један наспрам другог. 

Поред матрице индикатора когнитивног развоја, у наставку се налази и матрица индикатора перцептивног 
развоја. 

Мјесец Мјесец Индикатори развоја ДА НЕ

0 – 3

1 Трепће на свјетло, а на јаче звуке мијења активност (нпр. престане да сиса када 
чује јак звук и отвори широм очи)

2
Реагује на слабије звукове. 
Гледа мајку у очи. 
Погледом прати особу која се креће.

3 Окреће главу према извору звука. 

4 – 6

4 Погледом прати предмет који се кружно креће и примјећује и ситније предмете.

5 Погледом разгледа околину. 

6 Обраћа пажњу на разговор других. 
Погледом прати предмет који пада.

7 – 9
7 Очима прати лопту која се котрља. 

Обраћа пажњу на свој лик у огледалу и дира га прстима.

9 Исправно локализује извор звука. 

10 – 12 Препознаје предмете из свога окружења, своје играчке или слично. 
Запажа детаље на предметима (шупљине, удубљења, спојеве).

13 – 18
15 На слици препознаје ликове и предмете са којима се сусреће.

18 Веома брзо локализује извор звука. 

19 – 24

Локализује звук који долази из друге просторије. 
Исправља слику која је окренута наопако. 
Разгледа сликовницу. 
Почиње да разликује боје (овдје је довољно разликовање једне боје).

Године Мјесеци Индикатори развоја

3

27 Препознаје детаље на слици.

28 Препознаје себе на фотографији.

30 Препознаје књиге по изгледу и способно је да нађе међу другима.

36
Разликује хладно и топло. 
Разврстава предмете према боји или величини, правилно спарује четири облика: 
круг, квадрат, троугао и правоугаоник.
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4

Препознаје звукове и гласове. 
Коректно спарује осам облика. 
Увиђа недостатке на цртежима. 
Може да споји слагалицу од 12 дијелова. 
Може да препозна предмете које користи у игри на основу додира (предмети у 
врећи).

5 Вид је потпуно развијен. 
Може да препозна извор бола. 

6

Оштрина и ширина вида су као код одраслих. 
Препознаје периферни вид. 
Има способност да увиђа сличности и разлике међу сликама, да препознаје 
дијелове неке цјелине и да разликује дијелове од цјелине. 

Развој говора
За уредан развој говора код дјетета потребно је задовољити одређене услове, као што су биолошки, психолошки 
и социолошки процеси сазријевања. Дијете би око треће године живота требало да усвоји основу матерњег 
језика. Вишечлане реченице би требало да буду дио говора дјетета већ између треће и четврте године. Оне 
би требало да буду претежно граматички тачне. Међутим, врло је важно обратити пажњу и на то колико дијете 
разумије говор друге особе. У овом периоду, дијете би требало да разумије заповијести које укључују више од 
два појма, употребу негације, основне приједлоге, реченице о прошлом и будућем времену. Правилан изговор 
свих гласова дијете би требало да има до узраста од пет и по година (Vasta, Haith, Miller, 1998).

До седме године живота дјететов говор би требало да буде садржајно разнолик, а изговор свих гласова коректан, 
те би требало да има усвојене предвјештине читања и писања, које му омогућују да буде спремно за даље 
усвајање, учење и примјену нових садржаја и савладавање школског градива.

У табели испод текста налази се матрица индикатора развоја говора. Као и све претходне, она користи како за 
праћење развоја говора код дјеце, тако и за указивање на одређене проблеме у развоју.

Мјесец Мјесец Индикатори развоја ДА НЕ

0 – 3

1
Усмјерава пажњу на говор и повремено се оглашава грленим гласовима.
Плакање користи да би комуницирало са спољашњом средином, да би указало на 
незадовољену потребу.

2 Користи самогласнике у оглашавању и успоставља бољу контролу над својим 
гласом и поиграва се њиме.

3 Гуче и има прво удвајање слогова.

4 – 6

4 Постепено развија осјетљивост на говор различите висине, јачине, трајања, реагује 
на глас мајке и одговара гукањем.

5 Спаја два гласа или више њих.

6 Почиње да брбља самоиницијативно или када му се неко обрати. Врши 
модулацију гласа по висини, дужини и јачини.

7 – 9

Изговара све више слогова, уз модулирање по јачини, дужини и висини (као да 
има дикцију). 
Јасно удваја слогове, без неког значења (па-па, ба-ба, та-та). 
Брбља и гуче у присуству особе која му се допада и која му се пријатно обрати.

10 – 12

Имитира звукове из околине. 
Имитира и неколико гласова. 
Има значење већ неколико ријечи. 
Зна да именује сталне особе из околине (мама, тата, баба, деда). 
Разумије једноставне команде као нпр. дођи, дај, немој.
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13 – 18

Разумије да ствари и особе имају имена. 
Почиње да користи гестове, који прате причу. 
Почиње да прави реченицу од једне ријечи, ријечи и геста или двије ријечи 
(именица и глагол). 
Може да именује неке предмете на захтјев и да користи прве праве симболе. 
Покушава да понови ритмичне слогове и риме. 
У стању је и да самостално започне комуникацију и да развија интеракцију.
Користи своје тијело и сва чула у комуникацији. 
Почиње функционално да користи глас и говор (виче уколико је љуто).

19 – 24

Усваја и развија систем гласова матерњег језика. 
Показује нагли напредак у развоју рјечника. 
Полако почиње да развија реченицу, гдје користи именице, глаголе и придјеве. 
Зна више једноставних фраза. 
Одговара једноставно на одређена питања (нпр. чије је нешто). 
Изговара своје име и има рјечник од око 200-250 ријечи. 

Године Индикатори развоја

3

Говори о себи у трећем лицу. 
Разумије три приједлога: у, поред, на, и правилно их користи. 
Користи замјенице и друге ријечи које означавају односе. 
Може да рецитује једноставне пјесме. 
Говори течно и може да рецитује краће пјесме. 
Говором прати сопствену игру или неке ситуације. 
Пред крај треће године почиње да користи везнике. 
Покушава да исприча причу, мада она често није логички повезана, нити 
досљедна. 
Стално поставља питања ''Ко?'' и ''Шта?'' 
Пред крај треће године користи замјеницу ЈА. 
Рјечник му садржи око 600-800 ријечи. 

4

Препричава радњу која слиједи у некој причи. 
Има дуге монологе и у стању је да препричава по сликама. 
Говор је разумљив и реченица је потпуна. 
Рјечник му садржи око 1200-1500 ријечи. 

5

Може да преприча кратке приче и говор је већ граматичан. 
Користи приједлоге испред и иза. 
Препознаје већ неколико слова азбуке и врло често поставља питања ''Када?'', 
''Зашто ?'' и ''Како?''. 
Рјечник му износи око 1800-2200 ријечи. 

6

Може да преприча кратку причу, након што је чује. 
Јасно артикулише све гласове. 
Говори врло течно. 
Рјечник износи 2500-3000 ријечи. 

Социо–емоционални развој
Емоционални развој

Свако мало дијете емоционално реагује на надражаје који долазе из социјалне средине. Оне имају свој 
интензитет, праћене су физиолошким реакцијама и одређеним понашањима (Брајша-Жганец, 2003). Начин 
на који ћемо се понашати према другима учи се уз помоћ препознавања и разумијевања властитих емоција те 
емоционалних стања других. Способност препознавања и разумијевања емоционалних стања других, омогућава 
појединцима да разумију различите односе и да се понашају у складу са ситуацијом у којој се налазе. Како ће 
неко дијете реаговати у одређеној ситуацији зависи с једне стране, од тога како оно ту ситуацију доживљава, 
а с друге стране од темперамента, те понашања одраслих из његове околине, који му представљају моделе 
понашања (Брајша-Жганец, Слуњски, 2007). 

Емоционални развој према одређеном броју аутора (Брајша-Жганец, 2003) тече у три фазе: усвајање емоција, 
диференцирање и трансформација емоција. Усвајање емоција односи се на изражавање и перцепцију емоција. 
Фаза диференцирања емоција односи се на повезивање и одвајање емоција од одређеног контекста или 
понашања. Ова фаза укључује усвајање стратегија које су усклађене с друштвеним очекивањима, минимализовање 
или претјерано наглашавање једних емоција као и прикривање неких других емоција. Уз примарне емоције, 
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дјеца у другој години живота постају свјесна и сложених емоција, које представљају преуслов за развој емпатије 
и зависти. Између друге и треће године дјеца развијају сложене емоције поноса, кривице, срама, збуњености 
и пркоса. Показатељи доброг емоционалног стања дјетета су дјечија способност контролисања широког 
дијапазона емоционалних доживљаја и адекватних реакција у тим емоционалним ситуацијама. Дјеца рано науче 
да идентификују емоције, али им је потребно одређено вријеме да науче потискивати непожељна емоционална 
понашања, те научити како разликовати своје осјећаје да би удовољили очекивањима околине. Фаза 
трансформације емоција укључује два различита процеса, од којих се први односи на начин на који одређено 
емоционално стање трансформише процесе размишљања, а други на то како се сам емоционални процес мијења 
искуством и знањем тако да се контекст и значење емоција јављају као конструкција сваког појединца.

Способност регулације емоција развија се у раном дјетињству уз помоћ интеракције с члановима породице, 
али на њу утиче и дјететов темперамент, односно дио личности са којим се дијете рађа. (LaFreniere, 2000; 
Oatley i Jenkins, 2000; Vander Zander, 1993). Регулација емоција укључује, како прикривене, тако и јасно изражене 
стратегије промјена у интензитету и трајању емоционалног искуства и изражавања емоција. Колико добро ће 
дијете контролисати своје емоције, зависи и од његове способности употребе говора, колико је самостално у 
кретању, као и колико је неуролошки развијено (Brenner & Salovey, 1997, Mayer & Salovey, 1997). Оно што је овдје 
важно јесте да понудимо информације које ће бити корисне у практичном раду са дјецом. 

У току процеса социјализације, дјечји емоционални развој је под утицајем различитих фактора као што су 
природа дјечје привржености мајци, разговарање о емоцијама, топлина, подршка и надзор родитеља, интеракције 
с вршњацима и дјететови односи с одраслима ван породице. Дјечије усвајање изражавања, препознавања и 
разумијевања емоција под утицајем је правила и норме емоционалног понашања културе у којој се дијете развија, 
а учи се врло рано у дјетињству. Врло важну улогу у процесу социјализације емоција има начин на који дијете 
регулише емоције, јер она дјеца која слободно испољавају емоције и то у почетку неспретно раде, улазе у односе 
са другима, који им указују на ту неспособност и на тај начин усвајају социјалне норме и правила понашања. Уз 
породицу, врло важни фактори социјализације емоција су и вршњаци. Дијете, уласком у своју прву вршњачку 
групу, настоји да успостави комуникацију и односе са другом дјецом. Оно што је важно знати јесте да вршњаци 
ипак не могу бити замјена за родитеље током социо-емоционалног развоја, стога што родитељи у интеракцији с 
дјецом развијају специфичне емоционалне односе који највише доприносе дјечијој социјализацији емоција.

Социјални развој
Дјечији социјални развој обухвата понашања, ставове и емоције које дијете користи у интеракцији с одраслима 
и вршњацима. У новије вријеме, истраживачи се све више користе еколошким приступом у проучавању дјечијег 
развоја који се темељи на Бронфенбренеровој теорији еколошких система (Бронфенбренер, 1979). Еколошки 
приступ наглашава утицај околине за дјечији развој и психосоцијално прилагођавање. Према овом приступу, 
за дјечији развој је врло важно да се разматра унутар контекста у којем се он одвија. Бронфенбренер (1979) 
указује на то да цијели контекст у ком дијете одраста, значајно утиче на ток његовог развоја, на успјехе у сваком 
његовом сегменту, али да притом не занемарује индивидуалне особине дјетета. За њега је развој резултат 
међудјеловања дјететових особина и околине у којој дијете расте.

Адекватан социјални развој захтијева познавање и разумијевање норми, правила и вриједности заједнице у 
којој појединац живи, као и овладавање умијећима који су неопходни за дјелотворну интеракцију унутар те 
заједнице. Дијете које је то успјело, развило је вјештине социјалне компетенције. Хоће ли дијете бити социјално 
компетентно или не, зависи од његове способности регулације емоција, познавања и разумијевања околине, 
социјалних вјештина, те његове способности да се понаша у складу с тим спознајама. Компетентно дијете може 
да искористи подстицаје из околине и своје личне и да постигне добре развојне резултате, који омогућавају 
задовољавајуће и компетентно учествовање у заједници којој дијете припада.

У табели испод  представљена је матрица индикатора социо-емоционалног развоја.

Мјесец Мјесец Индикатори развоја ДА НЕ

0 – 3

1
Плаче када су потребе незадовољене, али се умири када види познату особу 
(мајка или отац). 
Поглед фокусира на мајку или оца када му причају.

2 Прави различите изразе лица. Живне када види неку особу. 

3 Почиње да препознаје лице мајке и да јој се радује. 
Јавља се први социјални осмијех.
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4 – 6

4 Гласно се смије и реагује на дозивање из околине. 
Радује се када препозна особу или неку играчку.

5 Реагује на сваки људски лик.

6 Почиње да разликује познате од непознатих. 
Почиње да очекује реакције других на његова понашања. 

7 – 9

Привлачи пажњу других неким својим активностима и понашањима. 
Везано је за мајку, па плаче кад се одвоји од ње, што указује на страх од одвајања. 
Реагује на стране особе, тако што се привлачи особи која му је позната, што 
значи да почиње да испољава страхове. 
Има мањи број особа за које се везује. 
Сада већ почиње да иницира контакт због самог контакта, а не само због 
задовољења потреба. 

10 – 12

Радује се свом постигнућу. 
Опонаша једноставне радње. 
Показује интересовања за другу дјецу и одрасле и почиње да даје своје играчке 
другима. 
Држи маму или неку другу особу, за коју је везано, за руку.

13 – 18

Бурно изражава емоцију бијеса када бива прекинут у активности коју воли, или 
када му се нешто не дозвољава. 
Тужно је када се одваја од сигурне особе или драге играчке. 
Показује интересовање за особе за које је везано. 
У овом периоду се јављају први знаци љубоморе.

19 – 24

Почиње лагано да се игра поред вршњака и ужива у тој игри и да се интересује 
за групне активности. 
У овом периоду се јавља пркос и појачава љубомора. 
Испољава страх од ситних животиња, страх од мрака, страх од измишљених 
бића и ликова из бајки. 
Ријечима изражава своја осјећања, тако што их пројектује на осјећања других у 
игри „кобајаги“. 
Види разлику између својих и туђих жеља. 
Исказује другима своја интересовања и полако их увлачи у своје активности.

Године Индикатори развоја

3

Почиње да изражава сложенија осјећања, као што су понос, стид, кривица. 
Показује саосјећање. 
Може да остане краће вријеме са непознатом особом. 
Почиње да помаже у кућним пословима. 
Радо се придружује групним играма. 
Користи ријечи као што су: молим, хвала, изволи. Зна да именује особине и 
осјећања других. 
Почиње да разликује добра и лоша понашања и увиђа шта му прија, а шта не 
прија. 

4

Хигијенске навике треба да буду успостављене. 
Дијете се већ структурисаније игра са вршњацима и почиње полако да поштује и 
правила игре. 
Јављају се прва заљубљивања и емоција зависти, као и први осјећај за лијепо. 
Бира пријатеље и већ може да има најбољег пријатеља. 

5

Организовано се игра са вршњацима. 
Преферира исти пол и у овом узрасту почињу интересовања за полне органе. 
Воли да се укључује у разговор са одраслима. 
Може да одложи задовољење потреба. 
Има неколико пријатеља, а неки и једног посебног.
Тражи више независности.
Самостално се упознаје са другом дјецом.
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6

Показује заштитничко понашање према млађој дјеци. 
Поштује правила игре. 
Препознаје своја осјећања љубави и среће, бијеса и разочарења. 
Од страхова преовладавају реалистични страхови, као и страхови од надреалних 
бића. 
Рјешава проблеме у социјалним ситуацијама.
Развијена је способност за сарадњу и заједничке активности.

ПРИМЈЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА РАНИ 
РАСТ И РАЗВОЈ

Планирање процеса рада са дјецом
Центри за рани раст и развој имају двоструку улогу, јер осигуравају предшколско образовање за дјецу, али и 
служе као ресурсни центри за подршку родитељима. Њихова подршка у промоцији предшколског васпитања и 
образовања огледа се и у раду са дјецом из маргинализованих и рањивих група, као што су ромска дјеца, дјеца 
која живе у локалним заједницама које уопште немају предшколске установе те им се на тај начин пружа прилика 
да похађају одређен вид предшколског образовања. Политика центара за рани раст и развој јесте да активности 
које се у њима нуде, буду у складу са ентитетским и кантоналним плановима и програмима за предшколско 
образовање. 

Рад са дјецом у организацијама и институцијама које се баве васпитно-образовним процесом је врло сложен и 
одговоран и као такав треба да буде добро испланиран. Добро планирање подразумијева балансирану примјену 
програма у складу са интересима и способностима сваког дјетета. Такође оно укључује осмишљену подјелу 
времена, избор одговарајућих метода, креирање развојних задатака и грађење подстицајног окружења за учење и 
развој.

Приликом планирања прво се полази од формулисања циљева, затим се у складу са циљевима одређују исходи 
учења и на основу тога планирају активности. Планирање у центрима обухвата дугорочно и етапно планирање, 
те планирање на индивидуалном плану, за свако дијете. У наредном дијелу текста представљени су примјери ове 
три врсте планирања. 

Дугорочно планирање подразумијева теме које ће се обрадити за цијелу годину и њихову везу са четири кључна 
подручја развоја:

1) моторички развој,
2) когнитивни развој, 
3) комуникација/говорно-језички развој, и
4) социјални и емоционални развој.

Дугорочно планирање19 је опште, али мора садржавати основу етапног планирања. Дугорочни планови морају 
бити јасно видљиви родитељима.

РАЗВОЈНА 
ПОДРУЧЈА

ТЕМЕ РАСПОРЕЂЕНЕ ПО ЕТАПАМА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
моторички

когнитивни

комуникација

соц.-емоц. 
развој

Приликом дугорочног планирања прво се полази од процјене дјеце у групи, тј. од податка о томе који је узраст 
дјеце и да ли у групи постоје дјеца за коју се зна да имају било каквих тешкоћа у развоју. Када се планира на 

19  Прилог број 1
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нивоу једне године, онда се полази о тематских цјелина, на којима ће се радити у одређеним мјесецима рада у 
центру. Рад васпитача ће бити усмјерен на узрастом хетерогену групу, а то значи да ће међу дјецом бити разлике 
и по сва четири аспекта развоја код дјеце. Зато је корисно да се планирање ради на три нивоа, по узрастима, 
за дјецу узраста 3 до 4 године, 4 до 5 година и 5 до 6 година. Уколико се унапријед зна да у групи постоји 
дијете које има тешкоћа у развоју и има документацију о томе, онда се дугорочно планирање посебно ради 
за то дијете. Када се планира за дјецу која имају тешкоће у развоју, веома је корисно да се васпитач консултује 
са стручњацима који пруају подршку у раду са дјецом са одступањима у развоју, као што су дефектолози и 
психолози.

Код дугорочног планирања веома помажу матрице индикатора развоја, јер су и прављене на годишњем нивоу, а 
опет у нижим узрастима подијељене и унутар једне године живота дјетета.

Етапно планирање20 садржи детаљније информације о програму који ће се планирати за једну етапу и даје 
информације о индивидуалним активностима и подручјима учења. Као што су показала бројна истраживања, 
најефикаснија средина је она која нуди баланс између активности које воде и иницирају васпитачи и оних које 
иницирају дјеца. Васпитачи се охрабрују да постигну баланс између активности планираних као одговор на 
интересе дјетета и оних које се траже Методологијом.

етапа:
ЦИЉЕВИ ТЕМЕ ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИПОДРУЧЈА РАЗВОЈА

моторички развој

когнитивни развој

комуникација/ говорно-језички 
развој

социо–емоционални развој

Приликом етапног планирања, прво се обраћа пажња на дугорочно планирање које се ради за цијелу годину. 
Затим се постављају циљеви на нивоу једне етапе за које се бирају теме, а онда се постављају очекивани 
резултати. И овдје се савјетује да се етапно планира за узрасне категорије дјеце (3 и 4 године, 4 и 5 година и 5 и 
6 година). 

Етапно Планирање се обавља и за свако дијете21. Оно је посебно важно када су у питању дјеца која имају 
тешкоће у развоју.

Индивидуално планирање за свако дијете подразумијева спајање интереса и потреба дјетета и стварање 
атмосфере која ће омогућити да сва дјеца развијају своје вјештине у контексту који им је смислен. У срцу овог 
планирања је свако дијете појединачно. За овај облик планирања потребно је да васпитачи кроз процјене открију 
које су то дјететове јаке стране, слабости и интереси и онда их повежу са она четири развојна подручја поменута 
у дугорочном планирању.

Приликом индивидуалног планирања потребно је водити рачуна о брзини напретка сваког дјетета, како се 
у планирању од њега не би или очекивало превише или премало. Ни једна ни друга опција не иду у корист 
напретка дјетета. Уколико очекујемо превише, може да нам се учини да дијете не напредује, као и у случају 
када очекујемо премало, па нам се чини да је напредак рапидан. Зато је битно да се приликом индивидуалног 
мјесечног планирања користе матрице развоја, као и редовни извјештаји о дјетету након сваког радног дана.

У центрима треба водити документацију о дјеци из два разлога:

1) да би се разумјела свака фаза дјечијег развоја и пратио њен темпо, те да се евентуално укаже на било 
какав вид заостајања, и

2) да би се могле планирати активности базиране на дјечијим потребама.

20  Прилог број 2
21   Прилози број 3 и 4
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Праћење и евалуација процеса рада са дјецом
Праћење развоја дјетета, корисника услуга центара/учионица за рани раст и развој, треба да буде свакодневно, 
а о његовим активностима, напредовању или евентуалним проблемима у развоју, извјештава се на мјесечном 
нивоу22. Како би праћење развоја дјетета било адекватно, потребно је планирати његов развој. Планирање развоја 
се врши уз помоћ израде индивидуалних планова за рани раст и развој.

Приликом израде мјесечног извјештаја о праћењу развоја дјетета потребно је користити матрице за сваки домен 
развоја, како би се развој континуирано и уједначено пратио код сваког дјетета. 

Након што се изради извјештај, васпитач га је дужан предати родитељу, али и усмено објаснити садржај 
извјештаја. Извјештај није јаван, односно васпитач га не смије предати нити једној другој особи осим 
родитељима/старатељима дјетета.

Евалуација процеса рада са дјететом није процес који се врши само на основу документације којом располажете 
у центру/учионици. Она се врши и на основу разговора са родитељима/старатељима, те информација добијених 
од њих и запажања која они имају, када су дјететово понашање и напредак у развоју у питању. Врло је важно 
да се запажања родитеља забиљеже одмах након разговора са родитељима, како се те информације не би 
заборавиле. 

Улога васпитача у идентификацији дјетета са тешкоћама у развоју
У случају израженијих тешкоћа у развоју, обично је родитељ и/или педијатар тај који први примијети одступања 
код дјетета у развојним нормама предвиђених за ту хронолошку доб. Међутим, дешава се да су васпитачи 
дјеце они који први примијете одређена одступања у развоју говора, фине моторике, грубе моторике, социо-
емотивног и когнитивног развоја. Овај приручник садржи развојне норме предвиђене за одређену доб тако да, уз 
њихову помоћ, васпитачи могу потврдити или отклонити евентуалне сумње које имају. 

Оно што овај документ још нуди јесу и седмични и мјесечни планови рада са сваким дјететом. У оквиру њих 
васпитач може да примијети како се одвија напредак дјетета и да ли се јављају одређене потешкоће. У случају 
да васпитач примијети одређено одступање кроз рад са дјететом или опсервацију дјетета и она буде потврђена 
и кроз развојне норме дате у прилогу овог документа, васпитач треба да разговора са родитељима дјетета. 
Разговор са родитељима треба да се води уз сву документацију коју васпитач има о дјетету. 

У складу са тренутном организацијом центара/учионица за рани раст и развој, који немају стручне тимове у свом 
саставу, родитељи су ти који треба да траже психоедукациону процјену дјетета ван центра/учионице за рани раст 
и развој. Веома је битно да се након процјене дјетета сачини индивидуални едукативни програм (ИЕП), који ће 
се примјењивати, како у центру/учионици за рани раст и развој, тако и код куће. Ова психоедукациона процјена 
се врши у Домовима здравља или центрима за ментално здравље. Зато је важно да центар/учионица за рани раст 
и развој има блиску сарадњу са овим институцијама, како би се ефикасније, након процјене дјетета, радило са тим 
дјететом.

Саопштити родитељу информацију о евентуалном развојном одступању дјетета није једноставан задатак. Врло је 
важно да су васпитачи свјесни да они нису дијагностичари, већ едукатори дјетета, који у току едукације могу да 
примијете одређена одступања. Када се родитељу говори о тим евентуалним одступањима, треба бити свјестан 
да и развој код поједине дјеце може да, у одређеном периоду одступа од просјека, али да се већ у наредном 
периоду живота надокнади, јер се сви развијамо различитим темпом, а све развојне теорије, као и предложене 
матрице индикатора нуде податке на нивоу просјека људске врсте. Зато се у причу са родитељима, око 
евентуалног одступања у развоју њиховог дјетета, треба упустити са опрезом и изразити жељу да дијете прегледа 
неко од стручњака, како бисте уклонили сваку сумњу у то. 

Оно што је посебно важно када говоримо о саопштавању да дијете одступа у развоју од просјека, јесте то да 
се родитељу не треба ова информација саопштити одмах истог дана, након што је одступање примијећено, већ 
га је потребно пратити око мјесец дана и посматрати дијете у различитим ситуацијама. Некада дијете може да 
одреагује неадекватно и неприлагођено јер му ситуација не одговара, а не зато што има било какав проблем у 
развоју.

Врло је важно да, када посумња у неки проблем у развоју код дјетета, васпитач родитељу понуди сву помоћ, како 
у виду саме подршке, тако и у виду даљег рада према савјетима стручњака.

22   Прилог број 5
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Активности са дјецом
Дио Приручника који слиједи представља практичан дио у којем можете пронаћи 108 активности за рад са 
дјецом у центру за рани раст и развој. Како је планирано да дјеца у центру бораве три пута седмично, овај број 
активности ће бити довољан за рад са њима у току девет мјесеци. 

Активности за дјецу су груписане према сљедећим темама:

a) емоције,
b) животне вриједности,
c) животне вјештине,
d) моја породица, и
e) моја околина.

Оно што је посебно у овом приручнику, а везано је за теме активности, јесте тема Кухиња. Ово ће бити 
активности којима ће се, једном мјесечно, са дјецом говорити о нашим јелима, начину припреме и утицају на 
људско здравље. 

Поред ових активности које су везане за нашу културу, с времена на вријеме ће се појављивати и игрице које су 
карактеристичне за наше подручје. 

Свака активност са дјецом има напомену када су у питању дјеца која имају било какве тешкоће у развоју. 
Ове напомене се односе на прилагођавање активности тој дјеци, како би и она несметано, у оквиру својих 
могућности, учествовала у активностима са својим другарима. Поред тога, овдје напомињемо васпитачима и 
то да се у току рада са дјецом посебно фокусирају на подручје родне равноправности. Ово значи да је врло 
важно да се међу дјецом не прави разлика у полу и да се не поткрепљују полни стереотипи. То значи да је врло 
важно да се, нпр. боје, као ни послови, не дијеле на мушке и женске. Очигледан примјер за ово су радионице на 
тему кувања, у оквиру којих треба подједнако да учествују и дјечаци и дјевојчице и да изводе исте активности. 
Приликом избора боја у било којој активности, важно је да се обрати пажња на то да и дјечаци могу да одаберу 
розе боју, као и да дјевојчице могу да узму плаву. Исто ово важи и за одабир играчака којима се играју. 

Будући да је моторички развој у периоду од рођења до шесте године врло значајан, како за развој говора, тако 
и за когнитивни развој, веома је битно да дјеца буду адекватно подстицана, како би се моторика развијала на 
исправан начин. Зато овај приручник садржи и посебан дио о вјежбама које васпитачи треба свакодневно да 
примјењују. Сет ових активности биће понуђен прије свих осталих, али се васпитачима савјетује да их примјењују 
посебно у уводним и завршним дијеловима структурисаних активности.

Хетерогеност групе увелико утиче на извођење планираних активности. Зато је важно имати на уму којим 
све способностима, вјештинама и знањима владају дјеца у групи, те сваку активност планирати тако да се она 
може прилагодити сваком дјетету, колико год је то могуће. Врло је важно имати на уму да пратите, посебно по 
годишту, колико које дијете може, како се нека дјеца не би упуштала у активности које су претјерано захтјевне за 
њих. Поред тога, важно је обратити пажњу на посебност сваког дјетета, нарочито уколико неко дијете заостаје у 
развоју. Тада је важно да дијелове активности прилагодите том дјетету колико год је то могуће. 

Свака  активност има утврђен циљ, али исходи се планирају на нивоу једне етапе, у складу са саставом групе те 
појединачним карактеристикама сваког дјетета. Уколико у групи постоји дијете чији развој одступа од типичног, 
по једном или више аспеката развоја, за то дијете је потребно да се утврде и други циљеви, као и исходи учења. 
За то служе индивидуална планирања за свако дијете. 

У даљем дијелу текста биће представљене активности које се спроводе свака понаособ у току једног дана. 
Оне се састоје од уводне, главне и завршне подактивности. Ових 108 активности представљају само примјере 
активности које можете да спроводите са дјецом. Неке од њих ће бити у потпуности описане, а неке ће и од 
васпитача тражити креативност. 

Вјежбе за моторички развој
Дијете се у предшколској доби креће већи дио дана и ово је период у ком се развија и коштани и мишићни 
систем, те успоставља адекватна координација покрета. Кретање дјетета много утиче и на рад других његових 
органа, односно на дисање и пробаву, а дисање и пробава на функционисање цијелог организма. Кретање 
доприноси и развоју централног нервног система, па се самим тим може закључити да је оно основа цјелокупног 
развоја личности (Иванковић, 1980, Малешевић, Милијевић, 1990).  
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Како одабрати вјежбе које ће се изводити у групи дјеце? Потребно је да се обрати пажња на сљедеће:

a) психофизички развој дјеце,
b) физичко здравље дјеце и
c) карактеристике дјечије групе.

Вјежбе које васпитачи раде са дјецом треба да буду динамичне, да обухвате више мишићних група, да 
имају ритам, да су им интересантне и да се чешће мијењају како им не би досадиле. За разноврсније вјежбе 
васпитачима се предлажу уџбеници методика физичког васпитања предшколске дјеце, а овдје ће бити 
представљене неке од њих. 

 Вјежбе за ширење грудног коша и јачање руку 
Ово су вјежбе приликом чијег извођења дјеца стоје и руке помијерају на различите начине: (а) имитирају лет 
птице, (б) подужу испружене руке изнад главе и пљешћу, (ц) подижу испружене руке изнад главе и пљешћу, прво 
изнад главе, а онда иза леђа, (д) дјеца савију руке у лактовима и дланове ставе на рамена, те имитирају мале гуске 
које лете, (е) подижу испружене руке изнад главе и спајају их додиривањем прстију, те праве кров над главом, 
(ф) пљешћу испруженим рукама испред и иза тијела, (г) имитирају прсно пливање, (х) руке испруже испред себе 
и машу њима у лијево, па у десно, (и) рукама праве вјетрењачу, па док је једна рука у ваздуху испружена, друга 
је спуштена и то раде наизмјенично, (ј) руке испруже напријед, па затим иза себе, итд. Ове вјежбе могу и да се 
комбинују и на тај начин усложњавају.

 Вјежбе за савитљивост кичме 
Како дјеца брзо расту у првих пет година, врло је важно да се јачају мишићи око кичменог стуба, али и да се 
одржава еластичност кичме. Ово се постиже сљедећим вјежбама: (а) вјетар њише, тако што дјеца испруже руке 
изнад главе и помијерају труп лијево, десно, напријед, назад, (б) руке су испружене поред трупа и наизмјенично 
се труп савија у лијеву, па у десну страну, (ц) дјеца сједе у турском сједу у кругу и једно другом додају неки 
предмет објема рукама, (д) провлаче се испод неке препреке, (е) дјеца раде чучњеве, али тако што се скупе када 
чучну и испруже када устану, (ф) дјеца сједе на поду са скупљеним табанима, које држе рукама и гегају се на 
лијеву, па на десну страну, (г) дјеца сједе испружених ногу и подижу их и хватају наизмјенично, итд.

 Вјежбе за јачање стомачних мишића 
Вјежбе којима се јачају стомачни мишићи су сљедеће: (а) дјеца стоје и подижу испружену једну, па другу ногу, 
(б) дјеца се савију у струку, ноге су испружене и њишу се у једну, па у другу страну, (ц) дјеца стоје и испружених 
ногу се спуштају скроз до пода и подижу горе, (д) дјеца раде трбушњаке тако што легну и испруже тијело, па се 
из лежећег подижу у сједећи положај, (е) дјеце сједе раширених ногу и помичу труп према напријед, прво руку 
испружених према напријед, а затим раширених, (ф) дјеца ходају као медо, (г) ноге подижу савијањем у кољену, 
прво једну па другу, (х) дјеца леже на поду, подижу ноге и забацују их, савијајући труп, иза главе, итд. 

Вјежбе за развијање основних покрета

Ходање на различите начине
Вјежбе ходања на различите начине утичу, како на развој мишићног система, тако и на развој координације. 
Дјеца могу да ходају на сљедеће начине: (а) на прстима, петама, у чучњу, по линији, (б) ходати лагано, брже, 
високо подижући ноге, (ц) ходати и носити нешто, (д) ходати четвороношке, (е) скакати и поскакивати, (ф) 
ходати у колони, држећи се за кукове (као возић), итд.

Трчање на различите начине
Трчање се најбоље примјењује у некој игри и код трчања је врло важно, уколико је могуће, да се мијења подлога 
на којој дјеца трче (по земљи, шљунку, пијеску, трави, равном и неравном терену). Дјеца могу да ходају на 
сљедеће начине: (а) као авиони, раширених руку, (б) као пчелице, раширених руку, које брзо покрећу у стилу 
махања крилима, (ц) као птице, гдје се руке покрећу у стилу крила, али спорије, (д) као коњи, дижући високо 
кољена, (е) у возићу, итд.

Скакање на различите начине
Дјеца узраста 3-4 године могу да скачу са висине од 10 до 15 цм, да прескачу преко конопца и да поскакују 
суножно на земљи. Дјеца узраста 4-5 година могу да скачу са висине од 20 цм, у вис и у даљ са мјеста, док дјеца 
узраста 5-6 година могу да скачу и у даљ са залетом.
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Бацање, хватање, додавање и гађање
Ово су вјежбе којима се првенствено јачају рамени појас мишића и мишићи руку, али и мишићи цијелог тијела. 
Такође, овим вјежбама се ради на координацији покрета, посебно на координацији око-рука. Оне могу да се 
изводе појединачно, али и у групи, повезано више њих, тако да дјеца кроз игру изводе различите појединачне 
вјежбе. У даљем дијелу текста описиваћемо неке појединачне вјежбе.

Дјеца лопту могу да котрљају рукама, ногама, у ходу, повијени на доље, у ставу пузања. Котрљање може да буде 
праволинијско и криволинијско, између одређених препрека, испод и изнад препрека. 

Бацање лопте може да буде увис, испред себе, у зид, шутирање, у одређену мету, у кош који виси на зиду, или је 
спуштен на под и све то може да се изводи самостално или у пару. 

1. мјесец

 Ја сам, ти си 

Очекивани циљ: упознавање дјеце која су дошла у центар, како између себе, тако и са васпитачем, те просторијама 
у којима ће боравити у центру

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: 10 – 20 дјеце

Уводна активност

Дјеца сједе у кругу и васпитач са њима и свако од њих изговара своје име. Када дијете изговори 
своје име остали кажу: ''Здраво, ______ (име дјетета)!''

Када су у питању дјеца која имају тешкоће у развоју, настојте да игрицу прилагодите њима, тако 
да и они могу равноправно у њој да учествују. Нпр. уколико дијете користи колица за кретање, а 
може да сједи на поду, спустите га на под, да би било једнако са својим другарима. Уколико дијете 
заостаје у интелектуалном развоју и не разумије инструкције које дајете, прилагодите му тако да 
оно разумије. Ако дијете не зна или не може да изговори своје име, изговорите га ви тако што 
ћете рећи ''Дјецо, ово је наш друг/другарица __________, хајде да га/је поздравимо!''

Напомена за 
уводну активност

Уколико има дјеце која, из било ког разлога, не желе да сједну у круг, покушајте да их мотивишете 
тако што ћете их смјестити поред себе. Уколико то, ипак, уопште не желе, допустите им за први 
пут да сједну гдје год желе и покушајте да их укључите у било коју активност. На почетку немојте 
инсистирати на њиховом укључивању.
Када су у питању дјеца која имају тешкоће у развоју, настојте да игрицу прилагодите њима тако да 
и они могу равноправно у њој да учествују. Нпр. уколико дијете користи колица за кретање, а може 
да сједи на поду, спустите га на под, да буде једнако са својим другарима. Уколико дијете заостаје у 
интелектуалном развоју и не разумије инструкције које дајете, прилагодите му тако да оно разумије.

Главна активност

Дјеца се дијеле у групе по четири (ова подјела тренутно има сврху само да посједају за столове, 
како би могли несметано радити) и свако дијете добија по један лист папира А4 формата и на 
сваком столу се налазе бојице. Њихов задатак је да нацртају шта год желе, оно што највише воле 
да цртају и на начин на који год желе. 

Након што су завршили са цртањем, поново сједају у круг, и свако дијете показује другој дјеци 
свој цртеж и прича шта је нацртало. Ви их подстичете да причају, постављате питања у складу са 
цртежом, али не дозвољавате да једни друге исмијавају. Свака презентација се награди великим 
аплаузом, а сваки цртеж закачи на мјесто које ће у центру/учионици бити мјесто за цртеже.

Након што представе своје цртеже, замолите их да стану у круг и да свако дијете каже како му се 
свидјела активност коју су радили. Свако дијете наградите аплаузом и захвалите му на коментару 
које је дало.

Напомена за 
главну активност

Уколико неко од дјеце не жели да црта, било зато што се тренутно стиди, одбија да буде у групи 
или зато што не може да црта из било којих разлога, немојте да инсистирате, већ настојте да 
пронађете начин да и то дијете представи себе другој дјеци онако како му одговара. Уколико 
ништа не жели да ради, прихватите то.
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Завршна 
активност

Након што закачите цртеже, позовите дјецу на мало пропутовање кроз центар/учионицу. Ово 
пропутовање искористите да их упознате са просторијама у којима ће боравити три пута 
седмично по три сата, у којима ће учити и играти се са својим другарима. Ову активност можете 
да изводите тако што ћете ви глумити водича, а они туристе. 

Напомена 
за завршну 
активност

Када год дјеци нешто говорите, настојте да ваша дикција буде приповједачка и да им од дијелова 
радионица, које треба да буду едукативне, правите мале представе. Ви ћете радити са дјецом која 
се налазе у узрасту који доминантно учи из игре и кроз игру.

Материјал и 
прилози папир А4 формата, воштане бојице, фломастери, обичне бојице

 Поштујемо правила 1 

Очекивани 
циљ: упознавање дјеце са правилима која постоје у центру за рани раст и развој

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна 
активност

Дјеца сједе у кругу и васпитач са њима и свако од њих изговара своје име и назив играчке коју 
највише воли. Када дијете изговори своје име и назив играчке остали кажу: ''Здраво, ______ (име 
дјетета)!''

Напомена 
за уводну 
активност

И ово је радионица у којој и даље толеришете уколико неко дијете не жели да учествује, јер је у 
фази привикавања. 
Када су у питању дјеца која имају тешкоће у развоју, настојте да игрицу прилагодите њима тако 
да и они могу равноправно у њој да учествују. Нпр. уколико дијете користи колица за кретање, а 
може да сједи на поду, спустите га на под, да би било једнако са својим другарима. Уколико дијете 
заостаје у интелектуалном развоју и не разумије инструкције које дајете, прилагодите му тако да 
оно разумије.
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Главна 
активност

На почетку главног дијела радионице, васпитач каже: ''Дјецо, данас ћемо се играти игрице која се 
зове Вјетар. Хајде дјецо, почните да се играте!'' Одмакнете се из круга и мало посматрате. Нека 
дјеца ће почети нешто да раде, а биће дјеце која неће знати шта треба да раде. Пустите их три 
минуте да раде шта желе, а онима који вас питају шта треба да раде, реците: ''Па играјте се игрице 
Вјетар!'' Након три минута реците дјеци да поново сједну у круг и онда са њима причајте: ''Дјецо, 
како вам је било играти се игрице Вјетар? Да ли сте знали правила игрице? Можемо ли се играти 
уколико не знамо правила?'' (Уколико неко каже можемо, допустите му да образложи. Ако дијете 
у образложењу каже да могу да се играју игрице Вјетар, тако што ће они да смисле правила, онда 
ово искористите поново у своју корист и реците ОДЛИЧНО, али требају нам правила.) Уколико 
дијете да неко друго образложење, које у себи не садржи правила, настављајте даље дискусију са 
сљедећим питањем: ''Ко воли да се игра без правила? Зашто?'' 

Потом од њих тражите да сви на ваш знак, почну да причају у глас, тако што ћете рећи: ''Дјецо, а 
сада када ја кажем КРЕНИ, ви сви почните да нешто говорите једни другима. Када кажем СТОП, 
ви престаните. Крени!'' Након пола минуте их прекините. Питајте их сада сљедеће: ''Јесте ли чули 
шта ваши другари говоре? Зашто нисте чули?'' Ако неко дијете каже да је чуло, питајте га шта је 
чуло и питајте га да ли је чуло шта говори неко дијете које је удаљеније од њега. Када у дискусији 
закључите да је немогуће да када сви у глас причају, чују једни друге, онда запишите и прво 
правило: КАДА ЈЕДНО ПРИЧА, ОСТАЛИ ГА СЛУШАЈУ. 

Након објашњења првог правила, питајте их: ''Шта треба да радите када нешто учимо, а ви 
желите мене или некога од другара нешто да питате или нешто да кажете?'' Након што дјеца 
дају своје одговоре, ви предложите друго правило: КАДА НЕКО ЖЕЛИ НЕШТО ДА КАЖЕ, ТРЕБА 
ДА ДИГНЕ РУКУ И ЧЕКА ДА ГА ВАСПИТАЧ ПРОЗОВЕ. 

Затим свакога од њих пошаљите да у просторији пронађе неку играчку или предмет и да га узме и 
врати се на своје мјесто. Након што су то урадили, ви прођите по кругу и једном дјетету покушајте 
да узмете предмет или играчку коју је узело, али да га не питате. Затим са њима разговарајте: 
''Шта сам ја сада радио/ла? Да ли је то у реду? Зашто јесте или зашто није?'' Након тога уводите 
правило број три: КАДА ЖЕЛИМО ИГРАЧКУ КОЈУ ИМА НАШ ДРУГАР ИЛИ ДРУГАРИЦА, 
ОНДА ЛИЈЕПО ЗАМОЛИМО ДА НАМ ДАЈУ. Након овог правила питате дјецу: ''Шта ако нам 
друг или другарица не да играчку?'' Након што дјеца дају одговоре, подржати оне који кажу да 
треба да се стрпе док се другар не изигра. Уколико нико не да тај одговор, онда га ви понудите.

Напомена 
за главну 
активност

(а) У овом дијелу радионице је важно да знате да најмлађа дјеца, узраста 3 године, неће добро 
разумјети шта су то правила, односно шта значи та ријеч, па им је потребно да се објасни, уз 
помоћ неких правила која они већ знају, као нпр. када излазимо напоље облачимо се, када идемо 
да спавамо - купамо се и перемо зубе, итд. 
(б) Како радите са дјецом која не знају да пишу, ово правило треба да буде означено на паноу са 
неком адекватном фотографијом, коју ће сва дјеца разумјети.
(ц) Сваки приједлог који дијете да, треба да буде прихваћен од стране васпитача са: браво, 
одлично, лијепа идеја, тј. уз неку похвалу, како би дјеца научила да могу слободно да дају одговоре 
и да не размишљају да ли су они тачни или не. 

Завршна 
активност

Дјеца стоје у кругу и васпитач са њима, и држе се за руке. Свако од њих, почевши од васпитача, 
каже шта му се тог дана највише свидјело у раду.

Материјал и 
прилози играчке и предмети у просторији, пано за правила

 Поштујемо правила 2 

Очекивани циљ: упознавање дјеце са правилима која постоје у центру за рани раст и развој. Ова радионица је 
наставак претходне радионице.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 
Дјеца сједе у кругу и васпитач са њима и свако од њих изговара своје и име једног другара са 
којим се навише здружио у претходна два дана. Када дијете изговори своје име и име другара, 
остали кажу: ''Здраво, ______ (име дјетета)!''
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Напомена за 
уводну активност

И ово је радионица у којој још увијек толеришете уколико неко дијете не жели да учествује, јер је 
у фази привикавања. 
Када су у питању дјеца која имају тешкоће у развоју, настојте да игрицу прилагодите њима тако 
да и они могу равноправно у њој да учествују. Нпр. уколико дијете користи колица за кретање, а 
може да сједи на поду, спустите га на под, да би било једнако са својим другарима. Уколико дијете 
заостаје у интелектуалном развоју и не разумије инструкције које дајете, прилагодите му тако да 
оно разумије, нпр. помозите му да одабере другара чије ће име да изговори.

Главна активност 

Васпитач има задатак да главну активност почне причом у којој ће се два главна лика потући. Прича 
треба да буде испричана у стилу, као да се десила недавно, односно да сте у ближој прошлости 
имали прилику да видите како су се потукле двије дјевојчице или два дјечака. Након што испричате 
ову причу питајте дјецу: ''Да ли сте у овој причи примијетили неко лоше понашање? Које је то 
понашање? Зашто је оно лоше?'' Дискутујте са дјецом о том лошем понашању што више и стално 
се фокусирајте на понашање и не говорите лош дјечак или дјевојчица. Затим предложите и 
четврто правило ваше групе: КАДА ЖЕЛИМО ДА РИЈЕШИМО ПРОБЛЕМ, ОНДА ПРИЧАМО О 
ТОМЕ.

Уз ово правило је везано и једно које их учи да је врло важно да пријаве туђе понашање, које њима 
не одговара. Уводите и пето правило које гласи: КАДА СЕ НЕКО ОД МОЈИХ ДРУГАРА ПРЕМА 
МЕНИ ПОНАША ОНАКО КАКО ЈА ТО НЕ ВОЛИМ, ЈА ОБАВИЈЕСТИМ ВАСПИТАем. Овим 
правилом их учите да вас обавијесте о туђем понашању и помажете им да ријеше конструктивно 
конфликт који имају, а не да се он разбукти.

Након што завршите причу око физичког насиља и његових посљедица, прелазите на сљедећу 
активност. Дјеца опет стану у круг и ви узмете клупко вунице и у кругу се са њима наизмјенично 
додајете, тако што ви клупко додате једном дјетету, које стоји негдје преко пута вас, али задржавате 
крај вунице. Оно додаје другом, које је преко пута, али задржава дио вунице и тако све док свако 
од дјеце не добије свој дио вунице. Овом вјежбом би требало да добијете нешто што подсјећа 
на паукову мрежу. Реците дјеци да добро држе свој дио вунице. Потом, ви испустите свој дио 
који држите. Затим реците још неком од дјеце да то исто ураде. Питајте остале шта се дешава са 
мрежом. Након што поразговарате о томе да се и мрежа распада када свако од вас испусти један 
њен дио, можете дјеци да предложите још једно правило, и то шесто правило групе: СВИ СМО 
МИ ДРУГАРИ И СВИ ТРЕБА ДА ЧУВАМО ЈЕДНИ ДРУГЕ. Овим правилом им дајете до знања да 
треба да на своје другаре из групе гледају као на пријатеље са којима дијеле врло важан дио свога 
одрастања и да треба једни друге да чувају.

На крају, када сте направили пано са ових шест правила, разговарате са дјецом о томе зашто је 
важно да правила постоје, шта се дешава када нема правила, као и шта ће се дешавати у вашој 
групи, ако неко не буде поштовао правила.

Напомена за 
главну активност

Овдје је врло важно да одвојите мало времена да са дјецом поразговарате о томе како приликом 
туче могу јако једни друге да повриједе, а то никако не би требало да им буде циљ, већ да они 
треба увијек да буду ту једни за друге.

Завршна 
активност 

Дјеца стоје у кругу и васпитач са њима. Свако од њих, почевши од васпитача, покаже неким 
покретом како му је тог дана било на радионици.

Материјал и 
прилози пано за правила

 Радост 

Очекивани циљ: повезивање емоције радости са понашањима која је прате. 

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима
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Уводна активност 

Дјеца стану у ред једно иза другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Могу и да направе 
круг, како би се могли у кругу кретати једно иза другог. Затим им дајете инструкцију: ''Сада ћемо 
брати јабуке и чупати траву. Када беремо јабуке јако подигнете руке према горе, јер су јабуке 
јако високо, и цијело тијело издужите, а када чупамо траву, онда се савијете према доље, али не 
савијате кољена и руке пружите до пода. Идемо сада! Бери јабуке, чупај траву!'' Ову активност 
изводите тако да дјеца направе један круг. Када то ураде пређете на сљедећу.

Онда кажете: ''Сада ћемо бити старе баке и деде. Како ходају старе баке и деде? Тако ћете и ви 
ходати. Хајдемо! Опет направе три круга.

Након тога кажете: ''А сада ћемо бити мали слатки патуљци. Сви чучните. Када кажем САД 
почните ходати у том положају.'' У овом положају дјеца проходају један круг.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

Васпитач припреми картице са фацијалним експресијама емоција радости (среће), и то онолико 
комада колико има дјеце. Помијеша их и постави на сто у виду шпила карата. Свако од дјеце 
повлачи по једну карту и гледа у њу, те направи израз лица који је на картици. Затим васпитач пита: 
''Дјецо, шта мислите како се ________ (име дјетета) осјећа?'' Након препознавања осјећања 
васпитач са дјецом наводи примјере када се осјећају на такав начин. Овдје треба дјецу подстицати 
да наводе што више примјера кад су срећни. Приликом разматрања примјера потребно је да се 
осјећање среће повезује са понашањима која је прате. 

Након разговора, дјеца цртају на тему емоције среће. Потребно је да их се пусти да цртају шта год 
желе, како би и преко цртежа изразили ту емоцију. 

Након цртања, свако дијете прича о томе шта је нацртало. За вријеме представљања радова, 
васпитач треба да пита дјецу:

1. Шта се налази на цртежу? Испричај нам мало!
2. Да ли се често осјећаш срећно?
3. Када осјећаш ту емоцију?
4. Како се тада понашаш?

Напомена за 
главну активност

(а) Приликом рада на емоцијама, врло је важно да дјеци стално повезујете емоцију са понашањем, 
као и да емоције не дијелите на позитивне и негативне, већ на пријатне и непријатне. Тако би 
љутња била непријатна емоција, а радост пријатна. 
(б) Када су дјеца са потешкоћама или тешкоћама у развоју у питању, на њих је овдје важно 
обратити пажњу. Уколико не могу да цртају, јер имају проблем са видом, могу да вајају или само 
причају. Дјеца која не могу да чују треба да имају некога ко ће им интерпретирати оно о чему се 
говори гестовним језиком. Оно што је важно јесте да, у овој вјежби, треба допустити дјетету које 
не црта да емоцију изрази на било који други начин.

Завршна 
активност 

На крају дјеца и васпитач стају у круг и свако од њих каже како се тог дана осјећао и покаже то 
својим тијелом.

Материјал и 
прилози картице са фацијалним експресијама емоције среће, папир А4 формата и бојице

 Полигон 1 

Очекивани циљ: Дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима
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Уводна активност 

Дјеца стану у круг једно поред другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Затим им дајете 
инструкцију: ''Сада ћемо глумити снијег, кишу и вјетар. Када кажем СНИЈЕГ, ви ћете подићи руке 
према горе и лагано се спуштати према доље, а прсте ћете покретати овако (покажете им да 
покрећу прсте као да куцају на тастатури). Када кажем КИША, радите то исто, али брже. Када 
кажем ВЈЕТАР, почните да се нагињете у лијеву, па у десну страну.'' Ову активност изводите тако 
да дјеца направе барем по пет пута снијег, кишу и вјетар.

Онда кажете: ''Сада ћемо се окренути тако да стојимо једни иза других, али опет у кругу. Мало 
ћемо трчати, али тако што ћете пазити да не нагазите другара испред себе. На мој знак 
почињете да трчите, а када кажем СТОП, престајете. Хајдемо! Дјеца трче пет кругова.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има потешкоћа у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

У просторији у којој радите направите полигон тако да дјеца имају могућност да нешто прескачу 
(минимална висина треба да буде 5 цм, због трогодишњака), да се провлаче, да нешто заобилазе, 
као и да ходају по уцртаним стазама (стазе можете да уцртате бијелом кредом, која се лако брише 
са тепиха). 

У овој вјежби дјецу подијелите у групе по годинама (овдје говоримо о дјеци типичног развоја, као 
и о дјеци која могу да прате инструкције и која немају проблема у физичком развоју). 

Инструкције осмишљавате у складу са полигоном. Оно што је битно, јесте да за вријеме задавања 
инструкција и изводите саму вјежбу. 

Прије него што активност почне потребно је да дјеци кажете: ''Дјецо, подијељени сте у три групе. 
Међутим, важно је да навијате једни за друге и да се подржавате. Ово није такмичење. Овдје је 
битно да свако од вас пређе овај задатак како треба.''

Активност почињу прво најмлађи и тако редом. Важно је да их подстичете да једни другима 
помажу и да једни друге подсјећају на правила проласка кроз полигон.

Напомена за 
главну активност

(а) Много боље би било када би се ова активност могла изводити напољу. 
(б) Уколико одлучите да полигон буде нешто сложенији, онда га скратите за трогодишњаке. 

Завршна 
активност 

Када свако дијете једном прође полигон, станите сви у круг. Ухватите се за руке и питајте дјецу:
1. Како вам се свидјела ова игра?
2. Како сте се осјећали док сте пролазили задатак? (Уколико нико не помене емоцију радости и 

љутње, емоције које сте радили прошли пут, питајте их ви за њих.) Да ли је неко био љут? Да 
ли је неко био радостан? 

Материјал и 
прилози реквизити за полигон: конопац, столице, обручи (хула-хоп), креда и слично

 Креативна срећа 

Очекивани циљ: дјеца се подстичу да испољавају креативност и развијају способност сарадње у групи

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој активности дјеца прате рад васпитача и понављају оно што он уради. Васпитач каже: ''Дјецо, 
сада ћемо производити различите звукове нашим рукама и ногама. Прво ћу ја почети, а онда ћете 
ви поновити.'' Након тога радите сљедеће:

1. пљеснете рукама два пута,
2. пљеснете рукама три пута,
3. лупите лијевом па десном ногом о под (по једном),
4. лупите лијевом па десном ногом о под (два пута наизмјенично).

Након што ово извјежбате тако што прво ви урадите па онда дјеца, тражите од њих да заједно са 
вама понове, али у исто вријеме.
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Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављаним или да ради 
само дио вјежбе у којем може да учествује.

Главна активност 

У оквиру главне активности, дјеца се подијеле у групе од по четири члана, али тако да групе буду 
мијешане по полу и по узрасту. Све групе раде исто. Дајете им тему и материјал за рад и учите 
их да раде у групи, корак по корак. Тема за рад је СРЕЋА. Свака група треба да добије по један 
велики лист папира, оловке, бојице, фломастере.

Рад почиње тако што им кажете: ''Дјецо, сада ћете радити у малим групама. Прво што ћете се 
договорити у оквиру својих група, јесте ко ће бити вођа групе. Задатак вође јесте да се договара 
са вама шта ћете радити, да помаже осталим члановима групе у раду, да провјерава колико 
имате времена за рад. Хајде, сада се у својим групама договорите ко би то могао да буде.'' Онда 
их пустите двије, три минуте да се договоре. Уколико видите да чланови неке групе не могу да се 
договоре, приђите им и помозите. Када одреде своје вође, свака група треба да каже ко им је вођа 
и зашто су се одлучили баш за њега, или њу.

Сљедећи корак јесте да се договоре шта би могли да цртају на папиру, као и шта би свако 
од њих могао да ради. Оно што је битно да им напоменете, јесте да је важно да сви чланови 
групе учествују у раду у оквиру својих могућности. Пустите их око 10 минута да се договарају и 
посматрајте како то раде. Интервенишите онда када примијетите да се неко посебно издваја или 
да доминира или да је искључен из групе. 

Када добијете информацију да су се договорили шта ће радити, онда им реците да могу да почну. 
За ову активност они имају око пола сата, а можете им дозволити и више, уколико желе. Како су 
дјеца о којој бринете још увијек мала, онда у току овог процеса рада треба стално да надгледате 
њихов рад и интервенишете у горе наведеним ситуацијама.

Након што групе заврше радове, слиједи презентација радова, али тако што ће радови бити 
постављени у просторији, а све групе ће се, заједно са васпитачем, играти посјете галерији. Тако их 
организујте да обиђу све радове и виде шта су друге групе радиле. У том обиласку, када се стане 
испред једног цртежа, група која је радила тај цртеж одговара на питања:

1. Опишите нам како сте радили на овом цртежу!
2. Да ли вам се свиђа овакав начин рада?
3. Да ли сте задовољни вођом? Ако ДА, зашто?, Ако НЕ, зашто?
4. Да ли бисте нешто другачије урадили?

Сваки цртеж се награди аплаузом. 

Напомена за 
главну активност

У овој активности треба да дјеци, која из било ког разлога не могу да прате ову активност, 
додијелите да раде нешто, како се не би осјећала запостављено. Уколико у групи имате дијете 
које има проблеме са видом, онда оно може да моделује глину или пластелин на исту тему и да са 
својом скулптуром буде дио заједничког рада.

Завршна 
активност Дјеца и васпитач стану у круг и свако од њих треба да каже шта је за њега срећа. 

Материјал и 
прилози папир А3 формата, оловке, бојице, фломастери, пластелин, глина

 Причамо причу 1 

Очекивани циљ: усмјеравање пажње на звукове у околини и на садржај који се прича, препричавање садржаја својим 
ријечима

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стоје у кругу и васпитач каже: ''Сада ћемо играти игрицу Заледи се. Она се игра тако што се 
ви крећете по просторији и када ја једном пљеснем, ви ћете се заледити тако што ћете стати 
са рукама уз тијело скроз мирно. Када пљеснем два пута, заледићете се тако што ћете стати са 
раширеним и рукама и ногама. Идемо сад, крећите се и добро слушајте!''
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Напомена за 
уводну активност

Уколико у групи имате дијете које користи колица за кретање, онда нека и његов пар сједне док 
ради ову вјежбу. Уколико имате дијете које тешко помијера руке, онда прилагодите ову вјежбу, 
уколико је могуће, а ако није, нека буде ваш помоћник.

Главна активност 

Дјеца сједе у кругу и васпитач каже дјеци: ''Дјецо, сада ћете слушати једну причу. Будите мирни и 
добро пазите шта вам причам, јер ћемо о томе послије разговарати. Прича се зове Весела шума.'' 

Прича гласи: 
У једној шуми живјеле су животиње: зец, медвјед, лисица и вјеверица. Стално су се заједно играли. 
Зец је волио да трчи, медвјед да јури пчеле, вјеверица је вољела да скаче, а само је лисица вољела 
да лежи. Они су је стално наговарали да се игра са њима, али њу је мрзело да устајане. Зато су се 
они играли поред ње. 

Међутим, трчећи једном по шуми, зец је видио да се на крају шуме налази једно језеро. Отишао је 
до језера и видио у њему пуно патки. Одмах је отишао до својих другара да их о томе обавијести. 

Када је дошао рекао је: ''Хеј, другари, данас сам отишао на крај шуме! Нећете вјеровати шта сам 
тамо видио!'' Медвјед одмах повика: ''Шта, шта си видио зеко?'' Вјеверица поче одмах да скакуће и 
да говори: ''Не могу да дочекам, реци шта си видио!'' Једино лисица није ништа говорила. Зец рече: 
''Видио сам језеро и у њему патке! Шта мислите да сви заједно одемо до језера и да се упознамо са 
паткама?''

И медвјед и вјеверица су прихватили приједлог, али лисица није. Њу је мрзело да се помјера. 

На овом дијелу приче застанете и мало чекате да видите шта ће дјеца рећи, како ће одреаговати. 
Ако питају шта је било даље, ви реците да не знате, али да ћете од њих сазнати. Међутим, прије 
тога ћете мало поразговарати о причи, па их питајте:

1) Како се прича зове?
2) Ко су ликови у овој причи?
3) Ко ће ми рећи шта зеко воли да ради? Затим питате за лисицу, медвједа и вјеверицу.
4) Шта је зеко открио на крају шуме?
5) Шта је предложио другарима?
6) Шта су му они одговорили, редом: вјеверица, медвјед и лисица?
7) Како бисте ви завршили ову причу?

Напомена за 
главну активност

У овој активности покушајте да активирате сву дјецу. Немојте на први тачан одговор да прелазите 
на сљедеће питање, већ тражите да вам неколико дјеце одговори. Немојте на први тачан одговор 
да климате главом, већ подстичите и другу дјецу да одговоре како мисле да треба.

Завршна 
активност 

Станете сви у круг и васпитач узме лопту. Лопта ће се додавати у кругу, али тако што прво треба 
да се изговори име дјетета којем се лопта додаје, а онда му се лопта дода.

Напомена 
за завршну 
активност

Овдје треба да имате на уму, уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ову активност у потпуности, да му се лопта дода не бацањем, него да 
му другар до њега спусти лопту у крило, уколико не може да хвата.

Материјал и 
прилози прича, лопта

 Разгибавамо прстиће 1 

Очекивани циљ: подстицање развоја грубе и фине моторике, препознавања боја и облика 

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима
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Уводна активност 

Радите вјежбе истезања:
1) Потпуно истезање тијела у лежећем положају – дијете легне на леђа. Испружи руке изнад 

главе и гура их од тијела.
2) Истезање трупа у лежећем положају – дијете легне на стомак и издиже труп тако што се 

ослони на дланове, а кукови и ноге остају на поду.
3) Истезање леђних мишића у стојећем положају – дијете стане, рашири ноге у ширини 

рамена, лијеву руку стави на кук, а десну подигне изнад главе и савија ту руку и труп у 
правцу лијеве стране. Исто ради у десну страну.

Након вјежби истезања, постајете бубамаре. Игра се игра тако што се дјеци каже: ''Дјецо, сада ћемо 
постати бубамаре. Оне и лете и знају да се задржавају на подлози. Тако ћете и ви. Када кажем 
ЛЕТИТЕ, ви ћете раширити руке и што брже можете машете њима и летите, али не брзо, да 
се не бисте ударили. Када кажем СЛЕТИТЕ, ви ћете као и бубамаре слетјети, покупити своја 
крила уз тијело и чучнути. Када кажем ХОДАЈТЕ, ви ћете у чучећем положају са рукама уз тијело 
ходати. Почињемо!''

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

Дјецу подијелите у групе по четворо и распоредите по столовима. Свака група треба да добије 
папир А3 формата, на ком су нацртани облици: квадрат, троугао, круг и правоугаоник. Поред овог 
папира, свака група добија и колаж папире у боји. Задатак је да квадрат буде црвене, троугао жуте, 
круг зелене и правоугаоник плаве боје, али да се колаж папир не лијепи у цјелини, већ из малих 
исцјепканих дијелова. То значи да дјеца имају задатак да прво папире исцјепкају на што ситније 
дијелове, па онда да лијепе и на тај начин боје облике. 

У овој активности је важно да са дјецом прво именујете облике, затим боје и да онда покажете 
како се цјепкају листови папира, па да онда крену да раде. 

У групи задужите старију дјецу да помажу млађој приликом лијепљења.

Након што заврше рад, потребно је да још једном поновите именовање облика и боја.

Напомена за 
главну активност

Ову активност треба прилагодити дјеци која имају проблема са фином моториком и која не могу 
да цјепкају листове папира, тако што им се да задатак да лијепе, уколико могу, а ако ни то не могу, 
онда треба да буду задужени за именовање.
Дјеца која имају проблем са чулом вида, ову вјежбу раде у сегменту цјепкања и лијепљења, али тако 
што им другари помажу да комадић папира залијепе на адекватно мјесто.

Завршна 
активност 

У овој активности дјеца ће скакати на различите начине, као: зец, жаба и кенгур. Када кажете да 
скоче као зец, онда треба да се нагну према напријед, да им руке нису на подлози и да скоче 
највише што могу. Када скачу као жаба, онда поставе и руке на подлогу и настоје да скоче што 
више. Када скачу као кенгур, онда скачу из положаја гдје су им леђа усправна, а не погнута према 
напријед. 

Напомена 
за завршну 
активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Материјал и 
прилози папир А3 формата, колаж папири (црвена, жута, плава и зелена боја), љепило за папир

 Кувамо супу 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца сједе у кругу и свако од њих одговара на питање: ''Шта највише волите да једете?''
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Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца ће кувати. Заједно ће правити супу. За ову активност је потребно да 
дјецу подијелите у групе по четворо и да им кажете да ће кувати супу. Прво провјерите да ли сва 
дјеца знају шта је супа и од чега се прави. Поразговарајте са групом, да бисте видјели да ли им је 
јасно шта ће кувати. Прођите са њима процес припреме супе: (1) кување меса, мркве, першуна, (2) 
додавање резанаца и њихово кување, (3) стављање зачина у супу (вегета, со, бибер).

Након разговора, дјеци дајете задатак да припреме месо од којег ће да праве супу и мркву, а затим 
резанце. Материјал који користе је: пластелин, глинамол, папир, маказице и бојице.

У свакој групи се дјеца прво организују, тако што одреде главног кухара, а након тога подијеле 
одговорности. Прво што треба да раде јесте да треба да направе месо, од којег праве супу, 
першун и мркву. Они могу да одлуче да ли ће цртати, па исијећи или ће комаде меса и мркве 
правити од пластелина или глинамола. Свака група има своју шерпу. Када се прве намирнице 
направе, оне се стављају у шерпу и супа се кува. Дјеци се каже да се неће додавати вода, како се 
не би просипала, уколико радите у просторији, али уколико можете да кувате напољу, онда се у 
шерпе може ставити и вода, како би активност кувања била аутентичнија.  

Док се супа кува, група прави резанце. Резанци се праве или од пластелина или глинамола. Дјеца 
узимају комадић пластелина/глинамола и праве танке резанце. Када направи свако по 10 резанаца, 
стављају их у супу и довршавају процес кувања. 

Сљедећи корак у овој активности је дегустација јела, коју врши васпитач. Прије дегустације, свака 
група сервира супу у тањир. Приликом дегустације, васпитач поставља сљедећа питања:

1) Од чега је ова супа?
2) Како сте припремали супу?
3) Опишите ми за шта је ко у групи био задужен!
4) Како се и када супа једе?

Након дегустације похвалите супу и сваку групу наградите аплаузом. Након тога причајте о значају 
супе за наше здравље. 

Напомена за 
главну активност

Важно је да за ову активност имате намирнице, или у природном облику или на фотографијама, 
као и готове производе, како би мања дјеца могла да имају потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје 
мушки и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Помоћу 
ове активности радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у 
друштву.

Завршна 
активност 

На крају станете у круг и питате дјецу: ''Да ли вам се кување свиђа?''. Ако дијете каже да му се 
не свиђа, питајте: ''Зашто?''. Ако дијете каже да му се свиђа, онда питајте: ''Шта би волио/ла да 
научиш да куваш?''  

Материјал и 
прилози

папир, маказице, пластелин, глинамол, предмети који могу да глуме шерпе (кутије, пластичне 
посуде), тањири, кашике 

 Полигон 2 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину 
моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година
Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој игрици дјеца ће носити лоптицу за стони тенис у кашики, крећући се праволинијски до 
једног чуња и враћајући се назад праволинијским кретањем. Дјеца се подијеле у групе од по 
пет чланова и свака група направи ред иза стартне линије. Групе треба да буду хетерогене. Чуњ 
око којег треба да обиђу, треба да буде удаљен око 5-10 м од стартне линије (зависи колико 
имате услова у просторији у којој радите). Дијете које је прво у реду креће са кашиком у руци и 
лоптицом у кашики. Рука је испружена. Дијете има задатак да дође до чуња, обиђе га и врати се 
назад. Када се врати, ту кашику са лоптицом преузима друго дијете из групе. 

Уколико лоптица испадне, дијете не мора да се врати на почетак, већ му се лоптица врати у 
кашику и наставља кретање по задатој путањи. Овдје није битно ко ће бити најбржи, већ да свако 
дијете обави задатак.
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Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Потребан материјал наведен је у прилозима. Трогодишњаци ће копирати задате форме уз помоћ 
пасуља, а остала дјеца ће радити оловком. Можете им направити по три примјерка за сваки облик.23

Завршна 
активност

Радите вјежбе истезања у складу са узрастом.

Након вјежби истезања, радите мало на разгибавању прстију, тако што дјеца:
1) скупљају и шире прсте по 10 пута,
2) помијерају прсте као да свирају клавир, један по један.

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице, кашике, лоптице за стони тенис, чуњеви или неки други слични предмети

 Бојимо 1 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину 
моторику

Узраст дјеце: 3-6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца се распореде по просторији, тако да свако има довољно простора да несметано рашири 
руке и да се савија. Руке су све вријеме игрице подигнуте изнад главе и испружене. Васпитач каже: 
''Дјецо, сада ћемо глумити шуму. Ви ћете бити дрвеће, а ја вјетар. Када кажем да дувам у лијево, 
ви се савијајте у лијево, а када кажем да дувам у десно, савијајте се у десно. Када кажем да дува 
напријед, савијајте се напријед, а када кажем да дувам уназад, савијајте се уназад. У једном трену 
ћу се из вјетра претворити у буру, а то је јак вјетар. Када кажем БУРА, почните да се савијате 
напријед назад, лијево десно. Само пазите да једни друге не ударите.'' 

Игрица траје док дјеца не пређу са једне стране просторије на другу. Уколико имате услова, ову 
игрицу можете да радите напољу. 

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

У овој активности се дјеца подјеле у двије групе по узрасту (трогодишњаци и четворогодишњаци 
и петогодишњаци са шестогодишњацима). 

Трогодишњаци и четворогодишњаци добију једноставније моделе, а петогодишњаци и 
шестогодишњаци сложеније и боје их.

Завршна 
активност 

Након главне активности радите мало на разгибавању прстију, тако што дјеца:
1) скупљају и шире прсте по 10 пута, 
2) помијерају прсте као да свирају клавир, један по један

Материјал и 
прилози папири са вјежбама, оловке, гумице, бојице

 Искреност 

Очекивани циљ: Дјеца уче о искрености и о томе колико је важно бити искрен према другима.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

23  Прилог број 7
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Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност

Дјеца у уводној активности праве од свога тијела облике, које им задаје васпитач. Тако васпитач 
каже: ''Дјецо, сада ћемо својим тијелом правити неке животиње и биљке. Када је кажем име неке 
животиње или биљке, ви ћете својим тијелом показати како она изгледа. Идемо! Прикажите 
коња!'' Након коња, дјеца приказују: ружу, траву, кокош, глисту, маслачак, пса, мачку.

Напомена за 
уводну активност

Дјеца која не могу да се крећу, могу рукама да показују, или да се гласају када треба да прикажу 
животињу. 

Главна активност 

Васпитач дјеци каже да ће им испричати једну кратку причу, а да ће онда о њој разговарати и на 
крају је цртати. Прича гласи:

''Била једном два дјечака, два најбоља друга, Ален и Саша. Вољели су да се играју заједно и сваки дан 
су се играли од јутра до мрака. Једног дана им је лопта улетјела у башту комшинице Маре. Саша 
се препао, а Ален је рекао да ће он дохватити лопту. Ушао је у башту и дохватио лопту, али је 
том приликом погазио цвијеће. 
Када се комшиница Мара вратила са посла, имала је шта да види. Њена башта је била сва 
изгажена. Почела ја да плаче и то су видјели Ален и Саша. Толико су се препали да ће их родитељи 
казнити због тога, да су се договорили да никоме неће рећи да је један од њих то урадио, а ако 
њих буду питали, окривиће Микија, дјечака који је познат као враголан.
Мара је испитивала по насељу ко је могао то да јој уради и дошла је до њих двојице. Они су 
поступили како су се и договорили, окривили су Микија.
И тако је Мики настрадао ни крив ни дужан, јер је Мара отишла до његових родитеља и све им 
испричала.''

Након што испричате причу, са дјецом крећете у разговор:
1) Шта се десило у овој причи?
2) Да ли су Ален и Саша намјерно шутнули лопту у Марину башту?
3) Како се Мара осјећала када је видјела своју башту?
4) Како бисте се ви осјећали да сте на Марином мјесту?
5) Да ли су Ален и Саша поступили исправно?
6) Шта бисте ви урадили да сте на њиховом мјесту?
7) Да ли је добро не говорити истину? Зашто?

Када се заврши разговор о причи, дјеца цртају дио приче који желе.

У овом дијелу радионице им је потребно нагласити, како је врло важно да буду искрени, те да није 
исправно бити неискрен. Посебно је важно да знају да то што они мисле да неће бити откривени, 
није тачно, али и да није ни битно, већ да се пријатељство не гради на лажима, него на искреном 
односу. Када једном неком не кажемо истину, постоји вјероватноћа да нам више неће вјеровати. 

Завршна 
активност

У овом дијелу радионице дјеца излажу своје радове и обилазе изложбу, те разговарају једни са 
другима о својим цртежима. На крају се сви заједно награде аплаузом за успјешан рад.

Материјал и 
прилози прича, папир, оловке, бојице

2. мјесец
 Моја породица 

Очекивани циљ: Обрађује се појам уже породице, те повезује са обрађеном емоцијом среће

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима
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Уводна активност 

У уводној игри раде се вјежбе за координацију покрета. Ове вјежбе дјеца раде индивидуално. 
Васпитач исцрта кругове на поду просторије у којој раде и то тако што их црта на сљедеће 
начине:

1) један испред другога (10 кругова)
2) један поред другога (6 парова)

Дјеца имају задатак да наизмјенично (лијева и десна нога) пролазе први ред кругова, а затим исто 
тако наизмјенично и други ред кругова (кругова који су упарени), али тако што ће код овог другог 
реда кругова лијевом и десном ногом дотаћи по један круг у пару (као да степују). Ове вјежбе 
свако дијете понавља по 5 пута.

Главна активност 

Васпитач задаје свој дјеци да на листу папира нацртају своју породицу. Када дјеца одреде ову 
активност, онда се разговара о цртежу и породици и свако од њих прича кога има у породици. 

Након тога васпитач причу усмјерава према односима у породици и начину комуникације између 
чланова породице. Разговара се о улогама које сваки члан породице има:

1) Шта је мамин задатак у породици?
2) Шта је татин задатак у породици?
3) Шта је ваш задатак у породици?
4) Да ли помажете једни другима?
5) Како ви можете помоћи мами у кући?
6) Како ви можете помоћи тати у кући?

Основни циљ овог разговора јесте да дјеца увиде шта њихови родитељи раде у кући и 
како њихова породица функционише, те да схвате да и они могу да буду од помоћи својим 
родитељима, макар ако им и не могу помоћи у кућанским пословима, јер су мали, али могу тако 
што их слушају. Ово је врло важно назначити, због мале дјеце у групи.

Напомена за 
главну активност Овдје је потребно да се обрати пажња на дјецу која немају маму или тату.

Завршна 
активност

Сви стану у круг и васпитач каже: ''Сада ће свако од вас казати шта ће рећи својим члановима 
породице када данас дође кући, а да их то што кажете обрадује.''

Материјал и 
прилози папири, оловке, бојице

 Учимо пјесмицу 1 

Очекивани циљ: учење пјесмице, вјежбање правилног изговора гласова

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број дјеце 
у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стоје у просторији и васпитач каже: ''Сада ћемо се играти тако што ћемо ходати по 
просторији, ви ћете пратити мене и радити све што и ја радим.'' Затим почнете да се крећете и 
да радите различите ствари: да сједнете, да поскочите, да подигнете једну руку, да почешете ногу, 
итд. Пратите да ли вас дјеца имитирају и прате. 

Напомена за уводну 
активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
он/она диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.
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Главна активност 

Васпитач каже: ''Дјецо, данас ћемо учити једну пјесмицу. Прије него што почнемо да учимо 
пјесмицу, мало ћемо разговарати.'' Онда им постављате сљедећа питања:

1) Знате ли ко је пијетао? 
2) Како се зове женка пијетла?
3) Како се зове младунче пијетла? (Након што одговоре, покажите им слике пијетла, кокошке 

и пилета)
4) Гдје они живе?
5) Да ли су они породица?
6) Шта мислите да ли се они воле, као што се ми волимо у породици?

Потом им кажете да слушају пјесмицу и да ћете је заједно учити.

Незгода  
Кроз двориште јуче срећни тата пијетао 
с пилићима својим први пут прошетао 
Правио се важан, крилима је лупао 
па у бунар упао и сав се окупао! 
 
Кукурику кокода то је права незгода!  
Кроз двориште јуче срећни тата пијетао 
с пилићима својим први пут прошетао 
Правио се важан, крилима је лупао 
па у бунар упао и сав се окупао! 
 
Смијали се пилићи, чуло се до неба, 
Баш си тата шепртља, тако ти и треба!  
 
Кукурику кокода то је права незгода!24

Напомена за главну 
активност У току учења пјесмице обавезно рецитовање пратити имитацијама, односно глумом.

Завршна активност Дјеца стану у круг и свако дијете имитира пијетла, кокошку или пиле, по свом избору.

Материјал и рилози пјесмица

 Смијемо се 

Очекивани циљ: подстицање креативности, развој самопоштовања и самоизражавања.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број дјеце 
у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Васпитач каже дјеци: ''Сада ћемо се играти Зимског леденог плеса. Ова игрица се игра тако што ћу 
вам ја пустити музику, а ви ћете плесати. Када је угасим музику, ви треба да се заледите. Онда 
ћу ја прошетати између вас и  покушати да вас насмијем, а ви не смијете да се смијете. Онај ко 
се насмије, придружује се мени. Ја вам опет пуштам музику и ви играте докле год музика свира. 
Када престане, ви се заледите.''

Главна активност 

Када завршите ову претходну игрицу, онда мало разговарате о смијеху и смијању. Питате дјецу:
1) Када се ви смијете?
2) Шта ваше тијело ради када се смијете?
3) Када не треба да се смијемо?
4) Хајде, покажите ми како се смијете!

Након разговора дајете дјеци папире, водене бојице и кистове и задатак: ''Сада треба да нацртате 
нешто смијешно, да се сви смијемо.''

Завршна активност Након што дјеца направе своје радове, они устану и почну да ходају по просторији, са радовима у 
рукама и да засмијавају једни друге. 

Материјал и прилози музика, папири, водене боје, кистови

24  Аутор пјесмице је Мирослав Антић
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 Страх 

Очекивани циљ: повезивање емоције страха са понашањима која је прате. 

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У уводној активности, на поду просторије се исцртају кругови различитих величина, који 
представљају острва. Дјеца су пливачи у мору, а васпитач је ајкула. Васпитач каже: ''Сада ћемо се 
играти игрице која се зове Ајкула. Ја ћу бити ајкула, а ви пливачи. Означени кругови су острва на 
којима можете да нађете спас, али како? Ви ћете пливати у мору, а ја ћу стајати са стране. 
Када ја кажем АЈКУЛА, сви треба да се склоните на једно од острва. Они који се не склоне, биће 
поједени.'' 

Игрица се игра све док не остане једно дијете. Међутим, када испадне четворо дјеце, укидате 
једно острво. 

Главна активност 

Дјеца сједе у кругу на поду и васпитач пита: ''Дјецо, имамо ли ми у овој групи икога ко се не боји 
ничега?'' Ако се неко од дјеце јави и каже да се ничега не плаши, ви му реците да сједне до вас. Са 
осталом дјецом почињете разговор о њиховим страховима. Пустите свако дијете да исприча чега 
се боји.

Након што испричају чега се боје, ви их питајте: ''Како се понашате када се бојите? Шта тада 
радите? Шта вам помаже да се мање бојите?''

Када дјеца одговоре на ова питања, онда им испричајте да је нормално да се боје и да нема човјека 
који се не боји. Испричајте и ви неки свој страх. Трудите се да не помињете нестварне ликове 
(бабароге, вјештице, и сл.).

Након тога пређите за столове, гдје ће свако дијете добити један круг од папира, као беџ, који 
ће украсити на начин на који год жели. То ће бити његов/њен беџ који их чува када се боје. Беџ 
против страха.

Завршна 
активност 

Дјеца стану у круг и раде сљедеће вјежбе истезања:
1) пружају руке према стропу и издижу се на прсте (вјежбу раде полако, док ви избројите до 

5),
2) савијају се према поду што више могу (вјежбу раде полако, док ви избројите до 5).

Ове двије вјежбе понављају 10 пута.

Материјал и 
прилози креда, беџеви од папира, оловке, бојице

 Полигон 3 

Очекивани циљ: Дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у три реда, једно иза другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Затим им 
дајете инструкцију: ''Сада ћемо се играти игрице која се зове Стонога. Прво ћемо направити 
стоногу. Када кажем Нагни се напријед, сви се нагните напријед и испружите руке тако да њима 
додирнете другара испред себе. Када то урадите, онда ће стонога почети да се креће. Прво ћемо 
кренути десном ногом, па онда лијевом и тако поново. Трудите се да се крећете заједно и сви у 
исто вријеме, да нам се стонога не би распала.''  

Игрица траје док дјеца не пређу са једне стране просторије на другу. Уколико имате услова, 
ову игрицу можете да радите напољу. Дјеца треба да пређу дужину од 10 м. Када дођу до краја 
просторије и више не могу да се крећу, онда им реците да се усправе, окрену у другом правцу, 
савију и направе стоногу и врате се у почетну позицију.
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Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

У просторији у којој радите направите полигон тако да дјеца имају могућност да нешто прескачу 
(минимална висина треба да буде 5 цм, због трогодишњака, али за старију дјецу, петогодишњаке и 
шестогодишњаке, подигните ниво до 10 цм), да се провлаче, да нешто заобилазе, као и да ходају 
по уцртаним стазама (стазе можете да уцртате бијелом кредом, која се лако брише са тепиха). Ову 
игрицу сте имали у петој радионици, па се потрудите да овај полигон буде другачији. 

У овој вјежби дјецу подијелите у групе по годинама (овдје говоримо о дјеци типичног развоја, као 
и о дјеци која могу да прате инструкције и која немају проблема у физичком развоју). 

Инструкције осмишљавате у складу са полигоном. Оно што је битно јесте да за вријеме задавања 
инструкција и изводите саму вјежбу. 

Прије него што активност почне, потребно је да дјеци кажете: ''Дјецо, подијељени сте у три групе. 
Међутим, важно је да навијате једни за друге и да се подржавате. Ово није такмичење. Овдје је 
битно да свако од вас обави овај задатак како треба.''

Активност почињу прво најмлађи и тако редом. Важно је да их подстичете да једни другима 
помажу и да једни друге подсјећају на правила проласка кроз полигон.

Напомена за 
главну активност

(а) Много боље би било када би се ова активност могла изводити напољу. 
(б) Уколико одлучите да полигон буде нешто сложенији, онда га скратите за трогодишњаке. 

Завршна 
активност 

Када свако дијете прође полигон једном, станите сви у круг. Ухватите се за руке и питајте дјецу:
1) Како вам се свидјела ова игра? 
2) Како сте се осјећали док сте пролазили задатак? 

Материјал и 
прилози материјал потребан за полигон

 Ми смо тим 

Очекивани циљ: подстицање креативности и фине и грубе моторике, као и развоја говора

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 
Дјеца стану у ред, а васпитач држи балон у руци. Задатак је да свако дијете скочи и главом 
додирне балон. Васпитач помијера висину балона у складу са висином дјетета. Свако дијете има по 
три покушаја, али не три зарадом, већ када уради једном, иде на крај реда и тако даље. 

Напомена за 
уводну активност Дјеца која не могу да се крећу, могу из сједећег положаја да покушају да додирну балон главом.

Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца се подијеле у групе од по четворо. Групе су  хетерогене и свака 
од њих треба да добије папире различитих боја и један велики папир А3 формата, на који ће 
лијепити облике. Њихов задатак је прво да исијеку облике, а затим да од њих праве цјелине, тј. да 
их комбинују.

Облике које сијеку треба  да им припреми васпитач, а ти облици су: круг, квадрат, правоугаоник, 
троугао. Ти облици треба да буду различитих величина, како би дјеца могла да их искористе у 
различите сврхе. Њихов задатак има неколико корака:

1) исијецање задатих облика,
2) договор око тога како ће те облике да распореде у смислене цјелине (нпр. од троугла и 

квадрата да направе кућу),
3) слагање облика по папиру,
4) лијепљење.

Након што све групе заврше, слиједи представљање радова.
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Напомена за 
главну активност

Дјеца која не виде добро или не виде уопште могу да буду дио групе тако што ће лијепити облике 
тамо гдје им другари покажу да треба да их лијепе и тако што ће умјесто исијецања облика радити 
цјепкање.

Завршна 
активност 

Дјеца стану у три реда у просторији и васпитач каже: ''Сада ћете опет скакати, али на мој знак. 
Када пљеснем једном, скочиће само први ред, када пљеснем два пута, скаче други ред, а када 
пљеснем три пута, скаче трећи ред. Добро слушајте, да знате када треба да скачете.'' 

Материјал и 
прилози колаж-папир, маказице, љепило, папир А3 формата, балон

 Гледамо слике, причамо причу 1 

Очекивани циљ: дјеца причају причу по сликама, развијају когнитивне способности и говор

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 
Играте се игрице у којој дјеца треба да погађају коју животињу пантомимом представља васпитач. 
Овдје будите слободни па представите неколико животиња, које год желите и за које имате идеју 
како да их представите.

Главна активност 

У овој активности радите причање по сликама, с тим да најмлађа дјеца (3-4 године) имају задатак 
да опишу шта виде на свакој слици, док старији (5-6) година смишљају причу. 

На причи радите заједно на нивоу цијеле групе. Васпитач држи слике, почевши од прве, па до 
четврте. Најмлађи интерпретирају шта виде на свакој од њих, а када се прођу све слике, онда се 
смишља прича.

Напомена за 
главну активност Сами пронађите причу у сликама. Пазите да буде адекватна за дјецу са којом радите.

Завршна 
активност 

Играње игрице која се зове ''Школица''.

Игрицу ћете играти без каменчића који се баца, већ само по правилу да се једном ногом стаје тамо 
гдје има један квадратић, а двјема тамо гдје су два. Поље број 10 је за одмор.

Материјал и 
прилози прича у сликама

 Бубањ 

Очекивани циљ: усмјеравање пажње и одржавање концентрације, праћење друге особе, развој грубе моторике

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима
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Уводна активност 

Ово је игрица у којој добровољац има задатак да открије ко је у групи прикривени диригент. 
Игрица се игра на сљедећи начин: добровољац излази из просторије, а васпитач остатку групе даје 
инструкцију: ''Прво ћемо  одредити ко ће бити прикривени диригент.'' Када се јави добровољац, 
васпитач наставља: ''Сада прикривени диригент диктира покрете које остатак групе треба да 
опонаша. То могу да буду различити покрети, али пазите да не гледате у нашег прикривеног 
диригента, већ да га пратите краичком ока, како наш први добровољац, који је изашао напоље, 
не би схватио кога имитирате.'' Након што се група информише о правилима игре, први 
добровољац се уводи у просторију и игра може да почне. 

Главна активност 

Дјеца у овој активности глуме бубањ. Васпитач им каже да се распореде по просторији гдје 
год ко хоће, али равномјерно. Њихов задатак је да они прате шта она ради и да то понављају. 
Наизмјенично ће производити звукове који ће подсјећати на звукове бубња:

1) пљесак рукама, једном, два и три пута;
2) ударац ногама о под једном ногом, једном па другом, или одједном са обје;
3) ударац објема рукама по бутинама једном, два и три пута;
4) дуго испуштање гласа Ц. 

Постепено увјежбају све ово наведено од 1 до 4, а онда васпитач наизмјенично производи неки од 
ових звукова, а дјеца понављају.

Након ове активности прелазе за столиће и сједају по четворо за један сто. Свако дијете добија по 
двије оловке, као реквизит за свирање бубња. Васпитач опет води активност тако што произведе 
један звук, а они треба да понове. У почетку гледају у васпитача, а касније се васпитач окрене и 
онда морају да закључују на основу тога што су чули. Звукови се производе на сљедећи начин:

1) ударац једном оловком о сто;
2) ударац са објема оловкама одједном о сто;
3) ударац једном па другом оловком о сто.

Завршна 
активност 

У завршној активности дјеца вјежбају да буду мирни. Сједе у кругу на поду прекрштених ногу или 
ногу спојених у стопалима, са рукама на бутинама и затворених очију. Васпитач им каже: ''Дишите 
полако и покушајте да слушате како дишете. Немојте да се помјерате, мрдате, да дирате друге 
око себе, нити да причате. Сада слушамо своје дисање.'' 

Материјал и 
прилози оловке

 Печемо храну на роштиљу 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца сједе у кругу и свако од њих одговара на питање: ''Шта не волите да једете?''
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Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца ће кувати. Заједно ће правити роштиљ. За ову активност је 
потребно да дјецу подијелите у групе по четворо и да им кажете да ће пећи роштиљ. Прво 
провјерите да ли сва дјеца знају шта се све прави на роштиљу и да ли су икада јели роштиљ. 
Поразговарајте са групом да бисте видјели да ли им је јасно шта ће радити. Прођите са њима 
процес припреме роштиља: (1) припрема мјеста гдје ће се месо и поврће пећи, (2) припрема меса 
и поврћа, (3) печење меса и поврћа.

Након разговора дјеци дајете задатак да припреме месо и поврће, које ће пећи на роштиљу. 
Материјал који користе је: пластелин, глинамол, папир, маказице и бојице.

У свакој групи се дјеца прво организују, тако што одреде главног кувара, а након тога подијеле 
одговорности. Прво што треба да раде јесте да треба да направе месо и поврће, које ће пећи 
на роштиљу. Они могу да одлуче да ли ће цртати, па изрезивати или ће комаде меса и поврћа 
правити од пластелина или глинамола. Такође је потребно да направе и роштиљ од папира или од 
играчака које имају у центру/учионици. Овдје је важно да им пустите машти на вољу, како бисте их 
подстакли да размишљају. Дјеца се такође договарају шта ће прво пећи на роштиљу. Када се прве 
намирнице направе, оне се стављају на роштиљ и пеку.

Док се роштиљ пече, једно дијете надгледа, док остали праве додатне намирнице. Активност 
траје све док дјеца не испеку све намирнице које су припремили. Након тога слиједи сервирање 
роштиља. Ту их учите на који начин се то ради. 

Сљедећи корак у овој активности је дегустација јела, коју врши васпитач. Прије дегустације, свака 
група сервира роштиљ. Приликом дегустације, васпитач поставља сљедећа питања:

1) Шта све има у овом роштиљу?
2) Како сте га припремали?
3) Опишите ми за шта је ко у групи био задужен!
4) Како се и када једе храна са роштиља?

Након дегустације похвалите јело и сваку групу наградите аплаузом. Након тога причајте о значају 
јела са роштиља за наше здравље. 

Напомена за 
главну активност

Важно је да за ову активност имате намирнице, или у природном облику или на фотографијама, 
као и готове производе, како би мања дјеца могла да имају потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје мушки 
и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Овом активности 
радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у друштву.

Завршна 
активност На крају сви стану у круг и свако од дјеце каже како му се свидјело радити у групи у којој је радило.

Материјал и 
прилози папир, маказице, пластелин, глинамол, тањири 

 Пишемо 1 

Очекивани циљ: Вјежбати координацију око рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину 
моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој игрици дјеца ће носити лоптицу за стони тенис у кашики, крећући се криволинијски око 
три чуња (могу и столице) и враћајући се назад истим кретањем. Дјеца се подијеле у групе од по 
пет чланова и свака група направи ред иза стартне линије. Групе треба да буду хетерогене. Чуњеви 
(столице) око којих треба да обиђу, треба да буду удаљене између себе око 1 – 1,5 м (зависи 
колико имате услова у просторији у којој радите). Дијете, које је прво у реду, креће са кашиком у 
руци и лоптицом у кашики. Рука је испружена. Дијете има задатак да обиђе око три чуња и да се 
на исти начин врати назад. Када се врати ту кашику са лоптицом преузима друго дијете из групе. 

Уколико лоптица испадне, дијете не мора да се врати на почетак, већ му се лоптица врати у 
кашику и наставља кретање по задатој путањи. Овдје није битно ко ће бити најбржи, већ да свако 
дијете обави задатак.
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Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Осмислите графомоторичке вјежбе у складу са вјештинама које имају дјеца са којом радите.

Завршна 
активност 

Радите вјежбе истезања у складу са могућностима дјеце.
Након вјежби истезања, радите мало на разгибавању прстију, тако што дјеца:

1) скупљају и шире прсте по 10 пута,
2) помијерају прсте као да свирају клавир, један по један.

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице, кашике, лоптице за стони тенис, чуњеви или неки други слични предмети

 Бојимо 2 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, бојање облика, те фину моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у ред једно иза другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Могу и да направе 
круг, како би се могли у кругу кретати једно иза другог. Затим им дајете инструкцију: ''Сада ћемо 
ходати и додиривати палчеве на ногама, кољена, рамена и главу. Пратите шта говорим и 
понављајте покрете за мном.'' Ову активност изводите тако да дјеца направе пет кругова. Када то 
ураде, пређете на сљедећу.

Главна активност Сва дјеца раде исту активност, боје. Обратите пажњу на облике и цртеже које им дајете да боје, да 
не буду прекомпликовани и преобимни. 

Завршна 
активност 

Пустите дјеци инструменталну музику и замолите их да легну и да се умире, па их оставите тако да 
слушају мелодију једно одређено вријеме. 

Материјал и 
прилози свеске, оловке и бојице

 Причамо причу 2 

Очекивани циљ: Дјеца уче о вриједности помагања другима.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Васпитач пусти дјецу по доласку да се играју и да играчке оставе по просторији и не поспреме. 
Окупи их у круг да крену да раде и каже: ''Дјецо, за који минут, врло брзо ће нам доћи гости, а 
наша просторија је у нереду. Они ће бити љути на мене, јер сам ја овдје велика и одрасла. Шта ја 
сад да радим?''

Након тога их пустите да дају приједлоге. Водите дискусију у том правцу да они схвате како 
заједно треба да поспреме ствари. 
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Главна активност 

Дјеца сједе у кругу и васпитач каже дјеци: ''Дјецо, сада ћете слушати једну причу. Будите мирни 
и добро пазите шта вам причам, јер ћемо о томе послије  разговарати. Прича се зове Дјевојчица 
Сара.'' 

Била једном једна дјевојчица по имену Сара. Јако је вољела своју маму и стално јој је помагала. 
Мама јој једног дана каже: 
- Саро, мислим да си сад већ довољно велика да можеш сама отићи по хљеб у пекару. Шта кажеш? 
Би ли вољела?
- Стварно, мама? Могу? И ја мислим да сам већ толико велика.
- Желиш ли то?
- Наравно да желим! Већ дуго чекам кад ћеш ми рећи да могу.
- Онда, добро. Дакле, ево ти новац и кесица. Ако буде пуно људи, пристојно чекај свој ред, никако 
не смијеш ићи преко реда, то је јако непристојно. Кад дођеш на ред, тета ће те питати што 
желиш, а ти ћеш јој рећи: "Молим један полубијели хљеб.
- И крофну с чоколадом!
- Добро, и крофну с чоколадом. Кад ти тета то буде дала, дај јој новац и чекај да ти врати 
остатак. Лијепо захвали и поздрави, и то је то. Јеси ли упамтила?
- Јој, мама, па ваљда знам како треба куповати. Сваки дан смо у продавници. 
- Добро, само провјеравам. Кад завршиш, одмах дођи кући. Немој се задржавати вани. Ионако ћемо 
ићи у шетњу и код тета Вере, чим завршимо с доручком.
- Јупи!

Након прочитане приче разговарате са дјецом:
1) Дјецо о коме говори ова прича?
2) Како се понаша дјевојчица Сара?
3) Да ли је то добро или лоше понашање?
4) Да ли ви помажете својим родитељима?
5) Како им помажете?

Онда им кажете да узму папире, и дате им воштане бојице и замолите да нацртају једну ситуацију 
када су помагали својим родитељима.

Напомена за 
главну активност

Уколико у групи имате дијете које из било којих разлога не може да црта, оно може да преприча 
своју ситуацију када је помогало родитељима.

Завршна 
активност 

Изложба ликовних радова и коментарисање. Прво свако дијете објасни свој рад, а онда се похвали 
и коментарише нацртани поступак

Материјал и 
прилози прича, папир, воштане бојице

3. мјесец
 Пријатељство 

Очекивани циљ: обрадити појам пријатељства

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У уводној игри раде се вјежбе за координацију покрета. Дјеца раде у пару:
1) Парови се ухвате за руке и спуштају се у чучањ заједно (раде 5 пута полако);
2) Стоје, руке су испружене, додирују се длановима и праве кругове ка споља, па ка унутра 

(раде 5 пута полако);
3) Стоје, руке су испружене, додирују се длановима и праве кругове ка унутра, па ка споља. 

(раде 5 пута полако).
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Главна активност 

Васпитач дјеци најављује читање једне приче. Дјеца сједају у круг. Васпитач каже: ''Дјецо, данас ћемо 
читати причу која се зове Два пријатеља. Слушајте пажљиво па ћемо о њој разговарати.''

Једном давно, шумом су шетала два јако добра пријатеља, кад се одједном испред њих створи 
велики медвјед. Подиже се он на двије задње ноге, избаци своје канџе и поче страшно да риче. 
Дјечаци су се толико уплашили, да је један почео да бјежи. Толико се препао, да се није ни окренуо 
да види шта му је са другом. У том бјежању се попео на дрво. Други дјечак је остао да стоји, 
јер није могао да трчи. И шта му је преостало? Само је легао на земљу и почео се правити да је 
мртав. 
Када је медвјед видио да је дјечак пао на земљу, пришао му је и почео да га њушка и гура, да му 
лиже лице и руке. Дјечак се није помјерао. Медвјед је заиста помислио да је дјечак мртав и отишао 
је. 
Када је медвјед отишао, други дјечак се спустио низ дрво и упитао свога друга: ''Шта ти је 
медвјед шапнуо?'' 
Друг му је одговорио: ''Рекао ми је да они који остављају своје пријатеље у невољи, нису прави 
пријатељи.''25

Након што васпитач прочита причу, креће се са разговором о причи. Питања која се постављају су 
сљедећа:

1) О чему говори ова прича? Ко ће нам испричати својим ријечима?
2) Ко су главни ликови у овој причи?
3) Шта је урадио први дјечак? Зашто? Како се осјећао? (Овдје инсистирати на давању правог 

назива емоције.)
4) Шта је урадио други дјечак? Зашто? Како се осјећао? (Овдје инсистирати на давању правог 

назива емоције.)
5) Шта бисте ви урадили у овој ситуацији? Како бисте се ви осјећали и како бисте се 

понашали? (Овдје не треба критиковати њихове одговоре, јер се на тај начин губи 
слободна и отворена комуникација.)

6) Шта је требало да уради први дјечак?
7) Шта мислите зашто он то није урадио? (Овдје објаснити дјеци да приликом осјећаја 

емоције страха неке особе бјеже, а неке се укоче, али да је већини заједничко да не могу 
баш да размишљају о свему у том моменту. Најчешће дјеца у току интензивног осјећаја 
страха не размишљају о другима, већ само о себи. Ово је важно да знају да би могли 
разумјети поступке својих другара, као и своје поступке.)

8) Да ли су ова два дјечака добри пријатељи? (Овдје дјеци треба да се објасни шта је право 
пријатељство, али исто тако да и међу пријатељима некада може да се деси неслагање 
и неразумијевање. Врло је важно са њима од малена радити на развијању толеранције, 
посебно када су пријатељи у питању. Учити их разумијевању својих, али и туђих 
понашања.)

9) Шта је за вас пријатељство? 

Завршна 
активност

Дјеца стоје у кругу и држе се за руке. Васпитач је први добровољац и стоји ван круга. Његов 
задатак је да уђе у круг и ухвати се за руке са осталима. Да би то могао, треба да каже лијепу ријеч 
или ријечи некоме у кругу. Када то уради, дијете којем је упућена лијепа ријеч отпушта руку и 
прихвата васпитача. Затим се јавља други добровољац, који жели да промијени мјесто гдје стоји. 
Најважније је да се од дјеце тражи да када говоре лијепе ријечи, гледају у очи онога коме говоре. 

Материјал и 
прилози прича

 Учимо пјесмицу 2 

Очекивани циљ: дјеца уче пјесмицу, правилан изговор гласова и вјежбају памћење садржаја

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Пустите им било какву инструменталну музику и плешите са њима у ритму те музике. Свако може 
да се покреће како год жели.

25  Прича „Два пријатеља“ аутора Лава Толстоја
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Главна активност 

Васпитач каже: ''Дјецо, прошли пут смо разговарали о пријатељству. Причали смо о она два друга 
која су се нашла у шуми. Данас ћемо учити пјесмицу о пријатељству, али прије тога ћемо мало 
поновити шта је то пријатељство.''

Затим разговарате са дјецом:
1) Шта је пријатељ?
2) Како треба да се понашамо према пријатељу?
3) Како пријатељ треба да се понаша према нама?

Дозволите сваком дјетету да говори и подстичите разговор, како бисте видјели да ли су запамтили 
о чему сте причали прошли пут.

Након тога учите пјесмицу.

Чему служи пријатељ?
 
Пријатељ служи 
да пријатељство своје докаже: 
 
да те воли, 
да ти вјерује, 
да не лаже, 
да ти помаже. 
 
Ако си тужан да те тјеши, 
да сваки проблем с тобом 
заједно ријеши. 
Да ти посуди омиљену капу, 
укључи и тебе у нову групу. 
 
Помиловати његову мацу 
да ти дозволи. 
 
Да причува умјесто тебе 
твога малог брацу. 
 
Да с тобом сладолед подијели 
и да се к теби, ако треба, 
заувијек пресели.26

Пјесмицу вјежбати уз пратњу покретима. 

Напомена за 
главну активност

Ово је мало дужа пјесмица, па не би било лоше да се понавља у више наврата, јер је дјеца неће 
моћи научити од прве. Такође, млађа дјеца (3-4 године) могу да уче дио пјесмице, а не цијелу.

Завршна 
активност 

Дјеца уз помоћ васпитача изводе пјесмицу наглас и уз осмишљену кореографију, те на крају загрле 
свога пријатеља из групе.

Материјал и 
прилози пјесмица, музика за плес

 Кликери 1 

Очекивани циљ: подстицање развоја фине моторике, учење правила и праћење истих, као и подстицање и социо-
емоционалног развоја

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

26  Аутор: Вера Земунић



62

Приручник за коришћење Методологије рада центра за рани раст и развој

Уводна активност 

Дјеца се распореде по просторији и васпитач каже: ''Сада ћемо се играти игрице Такси. Како се 
она игра? Пола вас ће бити таксисти, возачи који возе друге људе, а друга половина ће бити људи 
којима треба такси превоз. Хајде да се подијелимо!'' 

Када се дјеца подијеле у двије групе, таксисти заузму стојећи положај, са рукама испред тијела, као 
да држе волан у рукама. Дјеца која су у групи коју таксиста треба да вози стоје и васпитач каже: 
''На мој знак КРЕНИ, таксисти ће се кретати по просторији као да возе ауто. Они који требају 
такси, стоје испружене руке, са палцем подигнутим према горе. Тако заустављају такси. Када 
вам такси стане поздравите га и станите иза таксисте и ухватите га за рамена. На мој знак 
КРЕНИ, почињете да се крећете, али пазите да уједначено ходате. Када кажем УСПОРИ, ви 
треба да успорите. Када кажем СТАНИ, треба да станете.''

Дјеца играју игрицу око 3 минута. 

Главна активност 

Главна игрица овог дана су Кликери. Најбоље би било када бисте могли у оригиналу да је играте 
напољу, и да имате праву рошу, рупу у коју дјеца убацују кликере. Уколико то не можете, онда је 
играјте у просторији у којој иначе радите, али умјесто роше уцртајте круг кредом на поду. 

Прије самог почетка, подијелите дјецу у групе од по 5-6 чланова и нека свака група има своју 
рошу.

У овој игрици имамо побједника. Дјеца освајају поене за различите потезе и онај који први освоји 
10 поена је побједник. Како се поени освајају? Два поена вриједи убацивање у рошу, а једна поен 
вриједи погађање кликера другог дјетета. Васпитач записује поене. 

Правила по којима ће играти јесу сљедећа:
1) свако дијете има један кликер и има задатак да тај кликер убаци у рошу или означени круг 

на подлози у просторији;
2) да би убацило у рошу, кликер не смије да се баца, већ да се избацује из руке, 

коришћењем палца, а придржавањем кажипрстом;
3) свако дијете по једном избацује кликер и када га избаци, уколико кликер није ушао у 

рошу, тај кликер остаје на поду, све док дијете поново не дође на ред за избацивање. У 
међувремену, његови другари могу да му помјере кликер, тако што ће га гађати. Када се 
кликер погоди, власник иде испочетка у процедуру убацивања кликера у рошу.

У овој игрици је важно да се дјеци дају правила и да се прати да ли су запамтили правила и да ли 
их поштују. Такође, пустите их да играју и посматрајте њихову динамику.

Када заврше игрицу или ако прође сат 40 минута, а да они још нису завршили, прекида се играње 
и одлаже за неки други пут, а ви сједате и разговарате:

1) Како вам се свидјела ова игрица?
2) Шта вам се свидјело, а шта није?
3) Да ли је било тешко запамтити правила?
4) Да ли је било тешко придржавати се правила?
5) Постоји ли неко правило у игрици да вам се не свиђа? Ако постоји, дијете треба да наведе 

које и да каже зашто, као и да предложи неко друго правило.

Напомена за 
главну активност

Дјеца која користе колица за кретање треба да имају помоћ васпитача или својих другара у 
кретању, уколико могу да учествују у игрици, а ако не могу, онда треба да биљеже поене.
Кликери су игрица коју чешће играју дјечаци него дјевојчице, па се може сврставати у мушке 
игрице. Зато је важно да овом приликом напоменете дјеци да је ово игрица коју играју и једни и 
други, те да не постоје игрице за дјечаке и дјевојчице. 

Завршна 
активност 

У завршној активности их учите како да честитају једни другима на успјеху у игрици, па тако дјеца 
која нису имала успјеха прилазе дјеци која су од њих била успјешнија и честитају им, а ови који су 
успјешније обавили активност им захваљују и зажеле више успјеха сљедећи пут.

Материјал и 
прилози кликери, креда
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 Изненађење 

Очекивани циљ: повезивање емоције изненађења са понашањима која је прате. 

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у просторији гдје се ради, али без неког правила, гдје год желе и онда им васпитач 
каже: ''Дјецо, сада ћемо се играти игрице МАГНЕТИ. Када ја кажем МАГНЕТ 2, ви треба да се 
ухватите за руке са још једним другаром и да направите пар. Када кажем МАГНЕТ 3, онда треба 
да направите групе од вас троје. Ако кажем МАГНЕТ 4, правите групе од вас четворо. Да ли 
вам је све јасно? Старија дјеца треба да помогну млађој, која не знају да броје, у овом спаривању.'' 
трудите се да их помијешате барем по три пута у наведене бројеве магнета, али наизмјенично. 

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

Дјеца посједају за столове у групама од по четворо и добијају папире, оловке и бојице и сљедећу 
инструкцију: ''Сада ћете правити поклон за свог тајног пријатеља. Ко вам је тајни пријатељ 
открићете касније, када вам ја подијелим папириће на којима ће то писати. За сада се само 
потрудите да направите поклон, који бисте вољели да дате свом тајном пријатељу.'' 

Када дјеца заврше припрему поклона, подијелите им картице, које ће им открити ко су им 
тајни пријатељи. То су упарене картице, а они ће се међусобно познати по истим знаковима 
(симболима) и реците им: ''Сада ће свако од вас извући по једну картицу, на којој ће бити један 
знак. У овој просторији постоји још само једна особа која има тај исти знак. Ваш задатак је да је 
нађете. Када је нађете, станите једно поред другог и чекајте да се сви пронађу.'' 

Након што се сви пронађу, поређајте дјецу у круг, али тако да парови буду једно до другога и 
реците им: ''Сада ћете једно другоме уручити поклон и  казати нешто лијепо. Када примите 
поклон, захвалите.'' 

Када сви заврше са примањем и подјелом поклона, сједите на под и разговарајте. Питајте их 
сљедећа питања:

1) Како сте се осјећали када сте пронашли тајног пријатеља?
2) Како сте се осјећали када сте примили поклон?
3) Шта мислите које осјећање смо данас радили?

Претпоставка је да млађа дјеца неће знати да је ријеч о изненађењу, а и да ће бити дјеце која 
неће знати да га вербализују, већ ће говорити да су се осјећали срећно, што и јесте истина. Зато 
ћете им ви рећи да се у ситуацијама када нас неко изненади осјећамо изненађено, тј. када се неко 
према нама понаша другачије, или када уради нешто што нисмо очекивали. Остатак времена са 
њима причајте у којим ситуацијама су се осјећали изненађено и на који начин се понашају када су 
изненађени. 

Напомена за 
главну активност

(а) Када су дјеца са потешкоћама или тешкоћама у развоју у питању, на њих је овдје важно 
обратити пажњу. Уколико не могу да цртају јер имају проблем са видом, могу да вајају или само 
причају. Дјеца која не могу да чују, потребно је да имају некога ко ће им интерпретирати оно 
о чему се говори гестовним језиком. Оно што је важно јесте да у овој вјежби треба допустити 
дјетету које не црта, да емоцију изрази на било који други начин.
(б) Приликом рада на емоцијама врло је важно да дјеци стално повезујете емоцију са понашањем, 
као и да емоције не дијелите на позитивне и негативне, већ на пријатне и непријатне. Тако би 
љутња била непријатна емоција, а радост пријатна.

Завршна 
активност 

На крају дјеца и васпитач стају у круг и свако од њих каже како се тог дана осјећао и покаже то 
својим тијелом.

Материјал и 
прилози папир А4 формата, оловке и бојице
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 Полигон 4 

Очекивани циљ: Дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану по соби одвојена једно од другога до 1м. Затим им дајете инструкцију: ''Сада ћемо се 
играти игрице која се зове Змија. Како се змија креће? Она гмиже.'' Затим покажете како треба 
да гмижу. „Сада ћете ви гмизати као змије.“ Дјеца легну на стомак, са рукама испред главе и 
помијерају се као змијице. Гмижу тако један минут.  

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

У просторији у којој радите направите полигон тако да дјеца имају могућност да се провлаче, 
да нешто заобилазе, као и да ходају по уцртаним стазама (стазе можете да уцртате бијелом 
кредом, која се лако брише са тепиха). Поред тога, у овај полигон можете да укључите и дио за 
петогодишњаке и шестогодишњаке, који ће један дио полигона прелазити са књигом на глави 
и пазити да им књига не падне. Ову игрицу сте имали у петој и седамнаестој радионици, па се 
потрудите да овај полигон буде другачији. 

У овој вјежби дјецу подијелите у групе по годинама (овдје говоримо о дјеци типичног развоја, као 
и о дјеци која могу да прате инструкције и која немају проблема у физичком развоју). 

Инструкције осмишљавате у складу са полигоном. Оно што је битно јесте да за вријеме задавања 
инструкција и изводите саму вјежбу. 

Прије него што активност почне, потребно је да дјеци кажете: ''Дјецо, подијељени сте у три групе. 
Међутим, важно је да навијате једни за друге и да се подржавате. Ово није такмичење. Овдје је 
битно да свако од вас пређе овај задатак како треба.''

Активност почињу прво најмлађи и тако редом. Важно је да их подстичете да једни другима 
помажу и да једни друге подсјећају на правила проласка кроз полигон.

Напомена за 
главну активност

(а) Много боље би било када би се ова активност могла изводити напољу. 
(б) Уколико одлучите да полигон буде нешто сложенији, онда га скратите за трогодишњаке. 

Завршна 
активност 

Када свако дијете прође полигон једном, станите сви у круг. Ухватите се за руке и питајте дјецу:
1) Како вам се свидјела ова игра? 
2) Како сте се осјећали док сте пролазили задатак? 

Материјал и 
прилози реквизити за полигон и књиге

 Учимо пјесмицу 3 

Очекивани циљ: дјеца уче да слушају пјесмицу и да запамте садржај, развијају фину графомоторику и социјалне 
вјештине

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца стоје у кругу, а васпитач пита: ''Дјецо, како направите лице када смо изненађени, хајде да 
видим?'' Онда свако дијете прави фацијалну експресију емоције изненађења.
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Главна активност 

У главној активности са дјецом слушате пјесмицу ''Моја мала дјевојчица''. Њен текст се налази 
испод.
Моја мала дјевојчица  
пуна је великих жеља  
баш као шипак пун коштица  
тако је пуна весеља  
 
Реф. 
Тата, купи ми ауто  
бицикл и ромобил  
купи ми меду и зеку  
колица, југовинил.  
 
Тата, купи колача  
бомбона и наранџе дв'је  
бар једну малену бебу  
/велим ти да је то све/ 
/тата, купи ми 
тата купи ми, тата купи ми све/ 
 
Моја мала дјевојчица  
воли и шетње и приче,  
али у граду пред излогом  
сатима стоји и виче.

Реф. 
Тата, купи ми ауто  
бицикл и ромобил  
купи ми меду и зеку  
колица, југовинил.  
 
Тата, купи колача  
бомбона и наранџе дв'је  
бар једну малену бебу  
/велим ти да је то све/ 
/тата, купи ми 
тата купи ми, тата купи ми све/

Послушајте пјесмицу неколико пута и онда о њој разговарајте са дјецом:
1) Да ли вам се свидјела ова пјесмица? Зашто ДА, односно НЕ?
2) Шта вам се свидјело, а шта није?
3) Шта дјевојчица жели да јој тата све купи?
4) Имате ли ви жеља оваквих или неких других?
5) Да ли вам је драже када знате шта ће вам неко купити, или када не знате па вас изненади?
6) Како се осјећате када вам неко купи нешто, а ви нисте знали да ће вам купити?

Након разговора, дјеца цртају нешто што желе да им родитељи, или неко други купи.

Завршна 
активност Презентација цртежа и разговор о њиховим жељама.

Материјал и 
прилози ЦД са пјесмом, папир, бојице, оловке

 Гледамо слике, причамо причу 2 

Очекивани циљ: дјеца причају причу по сликама, развијају когнитивне способности и говор

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима
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Уводна активност 
Играте се игрице пантомима, али тако што дјеца стану у круг и онда свако дијете, свом другару са 
десне стране, пантомимом покаже шта би му поклонило за рођендан. Дијете не треба да погађа, 
већ да само узме поклон, захвали и свом другару са десне стране нешто поклони.

Главна активност 

У овој активности радите причање по сликама, с тим да најмлађа дјеца (3-4 године) имају задатак 
да опишу шта виде на свакој слици, док старији (5-6) година смишљају причу.

На причи радите заједно на нивоу цијеле групе. Васпитач држи слике, почевши од прве, па до 
четврте. Најмлађи интерпретирају шта виде на свакој од њих, а када се прођу све слике, онда се 
смишља прича.

Напомена за 
главну активност Сами пронађите причу у сликама. Пазите да буде адекватна за дјецу са којом радите.

Завршна 
активност 

играње игрице која се зове ''Школица''

Игрицу ћете играти бацањем каменчића, тако што приликом првог проласка кроз школицу, дијете 
баци каменчић на поље 1, па када успјешно заврши школицу прелази на бацање каменчића на 
поље 2 и тако редом. Каменчиће могу бацати и малени (3-4 године), али њихове промашаје не 
узимајте у обзир, важно је да прођу школицу, а не и да погоде поље каменчићем, јер је за њих то 
захтјевно, али је важно да се не осјећају другачијима.

Материјал и 
прилози прича у сликама

 Клавир 

Очекивани циљ: дјеца уче о инструменту клавиру, слушају композицију која се свира на клавиру, вјежбају 
усмјеравање пажње и концентрацију, као и фину моторику.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Реците дјеци да сједну на под и прекрсте ноге или их споје у стопалима. Пустите им композицију 
која се свира на клавиру. Нека је слушају 5 минута и нека мирују. Могу и да затворе очи ако желе.

Главна активност

Када заврши композиција разговарајте са њима:
1) Како вам се свидјела композиција?
2) Шта мислите на ком инструменту је свирана? (покажите им слику клавира)27

3) Шта све има клавир? (овдје гледате његове дијелове, али оно што њих треба да научите 
јесу дирке, бијеле и црне)

Након разговора прелазите на израду клавира. За израду ће бити потребан материјал како је 
наведено у прилозима28, маказе, као и кутије од ципела, за сваку групу дјеце. Дјецу подијелите у 
групе по пет чланова.

Дјеца треба да раде по сљедећим корацима:
1) изрезују дирке клавира (на бијелом и црном папиру);
2) залијепе бијели папир на дно кутије, с вањске стране;
3) на тај папир лијепе дирке, али по узорку који добију (између двије бијеле дирке иде једна 

црна).

27  Прилог број 14 
28  Прилог број 15
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Завршна 
активност презентација клавира и похвала рада групе

Материјал и 
прилози композиција за клавир, бијели и црни папир, маказице, љепило

 Развијамо питу 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У уводној активности, са дјецом се мало разговара о томе шта они мисле да један добар кувар 
треба да има у својој кухињи. Пустите их да набрајају све што им падне на памет, али на крају 
извршите Ви синтезу потребних предмета које један кухар треба да има: нож, виљушка, кашика, 
шерпе, лонци, тањири, даске за сјечење и друго. 

Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца ће кувати. Заједно ће правити разне врсте пита. За ову активност је 
потребно да дјецу подијелите у групе по четворо и да им кажете да ће да пеку пите. Свака група 
би требало да добије задатак да направи три врсте пита: бурек, сирницу и зељаницу. 

Прво провјерите да ли сва дјеца знају шта је пита и од чега се прави. Поразговарајте са групом, 
да бисте видјели да ли им је јасно шта ће правити. Прођите са њима процес припреме пите: 
(1) развијање кора и припрема намирница којима се коре пуне, (2) пуњење кора и савијање, (3) 
стављање пите у плех и печење.

Након разговора, дјеци дајете задатак да припреме све састојке којима ће пунити коре за питу. 
Материјал који користе је: пластелин, глинамол, папир и маказице. 

У свакој групи се дјеца прво организују, тако што одреде главног кувара, а након тога подијеле 
одговорности. Прво што треба да раде јесте да направе коре за питу, а затим надјев. Они могу да 
одлуче да ли ће цртати, па сјећи или ће правити од пластелина или глинамола. Свака група има и 
своју рерну, као и плех. И рерна и плех могу да буду импровизовани и важно је да дјеци допустите 
да осмисле како ће извршити ту импровизацију. 

Задатак је да свака група треба да направи по једну врсту пите. Како су они већ искусни у кувању, 
пустите их да се сами организују.  

Сљедећи корак у овој активности је дегустација јела, коју врши васпитач. Прије дегустације свака 
група сервира пите у тањир. Приликом дегустације васпитач поставља сљедећа питања:

1) Од чега су направљене ове пите?
2) Како сте их припремали?
3) Опишите ми ко је за шта у групи био задужен!
4) Како се и када пита једе?

Након дегустације похвалите пите и сваку групу наградите аплаузом. 

Напомена за 
главну активност

Важно је да за ову активност имате намирнице или у природном облику или на фотографијама, као 
и готове производе, како би мања дјеца могла да имају потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје мушки 
и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Овом активношћу 
радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у друштву.

Завршна 
активност 

Направите возић у који ће стати сва дјеца у групи. Возић се прави тако што се дјеца ухвате једни 
другима за рамена. Прво дијете у возићу је локомотива, а остали су вагони. Када локомотива 
каже УХУ, ЋИХУ, ЋИХУ, ЋИХУ, ЋИХУ возић почне да се креће, али полако. Дјеца треба 
синхронизовано да прате једни друге. Када се локомотива огласи са УХУХУУУУУ, то значи 
да возић убрзава. Када локомотива каже ШШШШШШШШ то значи да возић кочи. Дјеца треба 
пажљиво да прате шта локомотива говори и да се у складу са тим понашају.
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Напомена 
за завршну 
активност

Уколико у групи имате дијете које користи колица, оно може да буде локомотива, а да другар 
иза њега гура. Ако имате дијете које не чује, онда за њега треба да се с локомотивом договоре 
знакови, које ће оно да прати и да се у складу с њима опонаша.

Материјал и 
прилози папир, маказице, пластелин, глинамол, тањири, предмети потребни да опонашају плех и рерна 

 Пишемо 2 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину и грубу 
моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: 10 – 20 дјеце

Уводна активност 

Простор у ком радите размјестите тако да поставите столице у круг (седам столица). Повежите 
их конопцем на висини од 5 цм. Дјеца имају задатак да се крећу у слалому између столица, али 
да прескачу конопац. Раде појединачно. Први круг прелазе тако што конопац прескачу једном па 
другом ногом, а други круг раде тако што конопац прескачу са обје ноге заједно, лицем окренути 
према конопцу.

Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Задајете им графомоторичке вјежбе у складу са њиховим могућностима.

Завршна 
активност Одаберите неку од вјежби за подстицање моторичког развоја. 

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице, конопац

 Имитирамо и цртамо животиње 1 

Очекивани циљ: развој моторичких способности за велике и мале покрете, вјежбање притиска оловке на папир, 
оријентације у малом простору, развој говора и когниције

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност У овој активности дјеца ће имитирати одређене животиње: мајмуна, медвједа, змију, слона, лава и 
жирафу. Имитација се заснива на покретима и гласању.

Главна активност 

У главној активности дјеца се подијеле у шест група и свака група добије слику једне од 
имитираних животиња и задатак да је обоји. Боје сви заједно и договарају се како ће комбиновати 
боје. Животиње не морају да буду обојене бојама које имају на свом тијелу у природи. Важно је у 
овој активности да дјеца сарађују и да користе што више боја, као и да цртеж буде обојен са што 
мање прелазака мимо линија.

Завршна 
активност 

На крају свака група остави свој цртеж на столу и креће се у обилазак цртежа. Стане се поред 
свакога и дјеца похвале цртеж и бојење.

Материјал и 
прилози слике са животињама, бојице
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 Смишљамо игрице 

Очекивани циљ: подстицање креативности, уочавање правила, подстицање социо-емоционалног развоја

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност  

Дјеца стоје у просторији и васпитач каже: „Данас ћемо причати о активностима које највише 
волите. Међутим, сада ће нам свако од вас показати коју активност највише воли, али да је не 
изговори, а ми ћемо погађати.''

Свако дијете показује барем једну активност, а може и више.

Главна активност 

У главној активности подијелите дјецу у групе по узрасту (3 и 4 године и 5 и 6 година). Свака 
група има задатак да смисли неку игру и да објасни како се она игра.

Пустите их максимално 20 минута и посматрајте шта раде и на који начин разговарају. Након 20 
минута провјерите да ли су готови. Ако им треба још времена, а видите да раде, дозволите им.

Када сви заврше, тражите да свака група представи своју игрицу. Уколико је то нека позната игрица 
немојте критиковати, јер су они још увијек мали да би смишљали, а важно је да видите да ли 
разумију правила и да ли су се њима бавили. Питајте у представљању игрица другу дјецу да ли су 
разумјели и да ли би знали да понове.

Напомена за 
главну активност Васпитачи треба да пруже подршку групи дјеце од 3 и 4 године у креирању игрице. 

Завршна 
активност 

Дјеца стану у круг и добију задатак да другара са десне стране потапшу по рамену и похвале за 
данашњи рад.

Материјал и 
прилози

4. мјесец
 Послушност 

Очекивани циљ: дјеца разумију појам послушност, те колико је важно да поштују правила

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност  

Ово је активност у којој се дјеци каже да ходају као:
1) закачени за балон (па они пружају руке према горе и ходају на прстима);
2) да носе тежак камен објема рукама (па се рукама према доље савијају, а глуме да је у њима 

велики камен);
3) да носе терет објема рукама у кесама (онда су руке са стране тијела, али их спуштају 

према доље и праве се да носе терет у њима);
4) да хватају лептира (па потрче и рукама покушавају да ухвате лептира).
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Главна активност 

Васпитач каже: ''Дјецо, ја ћу вам сада читати кратке приче, па ћемо о њима разговарати. Добро 
ме слушајте.

- Слоница је замолила слонића да јој донесе чашу воде. Слонић је рекао да нема времена. Опет га је 
замолила да јој помогне донијети тепих у кућу, он је рекао да му је то досадно. Када га је трећи 
пут замолила да оде у продавницу да купи хљеб, он је рекао да мора да лежи.

1) Да ли је слонић игдје погријешио? Ако ДА, гдје је погријешио?
2) Шта је слонић требало да уради?
3) Шта бисте ви урадили?
4) Како се мама слоница осјећала када слонић није хтио да је послуша?

- Мачка је дошла кући и није затекла мачиће у њиховој соби. Вратили су се кући тек касно навече. 
Мачка је била забринута, јер их је свуда тражила и није их нашла. Када их је питала гдје су били, 
они су одговорили да су ишли у друго насеље. Онда им је мачка рекла да тамо не смију да иду и да 
они то знају, али су они само рекли да им се ишло и да се нису бринули што ће их она тражити.

1) Да ли су мачићи погријешили? Зашто?
2) Шта су они урадили?
3) Шта нису смјели да ураде?
4) Да ли бисте се ви овако понашали?
5) Како се мама мачка осјећала, када је дошла кући и видјела да их нема?

Након свега питате дјецу: ''Како ми једним именом зовемо понашања која су имали слонић и 
мачићи?'' 

Послије одговора причајте са њима о послушности и њеном значају за дијете.

Завршна 
активност 

Дјеца стану у просторији било гдје, али је важно да сте Ви испред њих. У овој вјежби вјежбате 
лијеву и десну страну, на сљедеће команде:

1) подигни лијеву руку;
2) подигни десну руку;
3) подигни лијеву ногу;
4) подигни десну ногу;
5) додирни лијево око;
6) додирни десно око;
7) додирни лијево уво;
8) додирни десно уво.

Материјал и 
прилози

 Хигијена мога тијела 

Очекивани циљ: дјеца уче боје, уочавање боја у простору, о хигијени тијела

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца су распоређена по простору и добијају инструкцију: ''Дјецо, сада ћемо се играти 
проналажења боја у простору. Прво ћемо видјети да ли знате све боје.'' Провјерите познавање 
сљедећих боја: црвена, плава, жута, зелена, љубичаста, розе, наранџаста.

Када извршите провјеру, игрица почиње. Игра се тако што ви кажете боју, а дјеца је проналазе у 
просторији и када је нађу, ухвате се за предмет те боје.

Напомена за 
уводну активност

Уколико неко од дјеце не зна боје, реците му да узме за руку дијете које зна боје и да са њим игра 
игрицу заједно.
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Главна активност 

Ово је активност на којој дјеца уче о хигијени свога тијела. Прије сваке приче, прочитајте им 
сљедећу пјесмицу:
Уредно дијете
 
Сапун требам за прање, 
чешаљ за чешљање. 
 
Зубе четкицом њежно трљам, 
нокте чувам да не запрљам. 
 
Испеглану робу одјенут' ћу, 
очеткане ципеле обут' ћу. 
 
Од главе до пете, 
ја сам чисто, уредно дијете29!

Послије читања пјесмице, питате дјецу:
1) Дјецо о чему говори пјесмица?
2) Шта ради дијете у пјесмици?

Након тога идете од једног до другог корака одржавања хигијене и описујете како се одржава 
хигијена сваког дијела тијела. Кораци одржавања хигијене о којима говорите су: умивање, прање 
зуба, чешљање, туширање, облачење чисте одјеће, прање руку. Дјеца могу заједно са вама 
опонашати одржавање хигијене.

Напомена за 
главну активност

Било би корисно да родитељима најавите ову радионицу, па да свако дијете од куће донесе 
четкицу за зубе, како би вјежбали прање зуба.

Завршна 
активност

Након што се заврши главна активност, дјеца устану и стану у круг. На вашу команду почињу да 
имитирају активност одржавања хигијене. Команде су сљедеће: перем зубе, туширам се, чешљам се, 
облачим чисту одјећу, умивам се, перем руке.

Материјал и 
прилози

 Полигон 5 

Очекивани циљ: дјеци се подстиче развој моторике и чула, те социо-емоционални развој

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој активности дјеца се разгибавају, уз команде васпитача: лијево, десно, напријед, назад. Сви 
стоје у кругу и васпитач каже ЛИЈЕВО, а они се помјере у лијево, па каже ДЕСНО, а они де 
помјере у десно. Када каже НАПРИЈЕД, сви направе корак напријед, а када каже НАЗАД, сви корак 
назад.

Напомена за 
уводну активност

Дјеца која имају 3 и 4 године неће бити у стању да разликују лијево и десно, али то није битно јер 
ће имитирати друге. Оно што је важно јесте да им одредите лијево или десно према руци коју 
користе у писању и да тако знају једну страну, а другу онда одређују као супротну.

29  Пјесмица преузета са сајта http://www.pjesmicezadjecu.com/svakodnevne-pjesmice/uredno-dijete.html
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Главна активност 

У просторији у којој радите или напољу, уколико можете, направите полигон са столицама и 
мјестима гдје треба да се прескаче препрека висине до 5 цм (овакве препреке могу да буду од 
коцкица и од конопца, завезане за ноге столице). То ће бити полигон који ће дјеца прелазити 
завезаних очију, али уз помоћ својих другара. 

Полигон се прелази тако што дијете, ком су очи завезане, иде испред, а иза њега иде његов 
другар. Комуникација која између њих постоји јесте лијево, десно, напријед, назад, дигни ногу, 
прескочи. Дјеца полигон треба да прелазе полако и не треба да развијате такмичарску атмосферу. 
Нарочито је важно да малој дјеци, која још нису начисто која је која страна, оставите довољно 
времена да разлуче и да уче. 

Када правите парове, настојте да у пару буду мали и велики, тако да велики воде мале. Када мали 
заврше, онда упарите велике и нека они једни са другим прођу полигон, али тако што ћете 
извршити одређене измјене, како се не би кретали на основу памћења.

Напомена за 
главну активност

Дјеца која имају потешкоће у физичком развоју, у овој игрици могу да учествују тако што ће 
водити свога другара, али онда треба да прилагодите полигон тако да се то дијете може кретати.

Завршна 
активност Одаберите неку од вјежби за подстицање моторичког развоја. 

Материјал и 
прилози столице, конопац, коцкице и други предмети потребни за полигон.

 Љутња 

Очекивани циљ: повезивање емоције љутње са понашањима која је прате

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у просторији гдје се ради, али без неког правила, гдје год желе и онда им васпитач 
каже: ''Дјецо, сада ћемо се играти гласом, али на сљедећи начин: шта год да будете говорили, прво 
ћете почети тихо, па онда све гласније и гласније. Ја ћу за то вријеме подизати руке, да бисте 
знали када треба да говорите гласније. Када моје руке дођу скроз изнад главе, ја ћу почети да 
их спуштам, а ви ћете говорити тише и тише, док се скроз не утишамо. Хајде почећемо, да 
увјежбали, са словом А. Идемо ААААА!''  Када увјежбате са А, онда прелазите на Е, И, О и на крају У. 

Главна активност 

Дјеца посједају за столове у групама, али ову активност раде индивидуално. Свако дијете добије 
папир на ком му васпитач нацрта круг, који представља лице. Дјеца имају задатак да нацртају љуто 
лице. Када нацртају љута лица, свако од њих другима покаже своје нацртано љуто лице. 

Након тога сви посједају на под у круг и васпитач поставља питања:
1. Када се ви љутите?
2. Шта радите када се љутите? Како се тада понашате?
3. Када се љуте ваши родитељи?
4. Шта они раде када се љуте? Како се они понашају?
5. Када се љуте ваши пријатељи?
6. Шта они раде када се љуте? Како се они понашају?
7. Шта нам је свима заједничко када се љутимо?

Након тога сви устану и стану у круг. Затворе очи и васпитач каже: ''Сада сви направите своје лице 
као да сте љути.'' Када дјеца то ураде, васпитач им каже да отворе очи и задрже своје лице као да 
су љути и погледају по соби у своје другаре. Онда их пита:

1. Како изгледате када сте љути?

Након овога се са дјецом разговара о овој емоцији у смислу да им се она повезује са њиховим 
понашањима. Врло је важно да им се не говори да не треба да се љуте, јер љутња је здрава 
емоција. Међутим, важно је да знају да они својим неадекватним понашањима могу да изазову 
љутњу код других. Зато је битно да се са њима говори и о томе да треба да пазе како се понашају 
према другима. 
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Напомена за 
главну активност

(а) Када су дјеца са потешкоћама или тешкоћама у развоју у питању, на њих је овдје важно 
обратити пажњу. Уколико не могу да цртају, јер имају проблем са видом, могу да вајају или само 
причају. Дјеца која не могу да чују, потребно је да имају некога ко ће им интерпретирати оно 
о чему се говори гестовним језиком. Оно што је важно јесте да у овој вјежби треба допустити 
дјетету које не црта, да емоцију изрази на било који други начин.
(б) Приликом рада на емоцијама врло је важно да дјеци стално повезујете емоцију са понашањем, 
као и да емоције не дијелите на позитивне и негативне, већ на пријатне и непријатне. Тако би 
љутња била непријатна емоција, а радост пријатна.

Завршна 
активност 

На крају дјеца и васпитач стају у круг и свако од њих каже како се тог дана осјећао и покаже то 
својим тијелом.

Материјал и 
прилози папир А4 формата, оловке и бојице

 Полигон 6 

Очекивани циљ: Дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност  

Поставите столице по просторији и реците дјеци: ''Дјецо, сада ћемо се играти игрице која се зове 
Мали миш. Ви треба по просторији да се крећете као мали мишеви, дакле руке ће бити мале 
мишије ноге, тако да ћете ходати на четири ноге. Како се крећу мали мишеви? Они иду врло 
брзо, али се стално сакривају. Тако ћете и ви. За сакривање ће вам служити ове столице. Дакле, 
кретаћете се по соби, а ако желите да се зауставите, то ћете моћи само око столице. Идемо! 
Игра почиње!''

Дјеца треба да играју 3 минуте.  

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

У просторији у којој радите направите полигон од столова и столица, тако што ћете их 
размјестити по просторији. На свакој столици треба да се налази неки предмет. 
 
За трогодишњаке осмислите такав полигон, који они треба само кретањем да прођу, нпр. да неку 
столицу заобиђу једном, неку два пута, да се провуку испод столова, али да пређу преко столова. 
Оно што је за њих битно јесте да памте колико пута треба да се врте око неке столице или 
колико пута треба да прођу испод или изнад столића.  

Четворогодишњацима можете да осмислите активност и да одређене предмете, највише два, 
размјесте по столицама, нпр. замијени положај књиге и свеске. То упутство добијају прије почетка 
проласка кроз полигон. 

Петогодишњаци и шестогодишњаци могу да добијају сложеније упуте, као нпр. да замијене више 
предмета, да неки понесу, да се провлаче и прескачу, заобилазе. 

У овој вјежби дјецу подијелите у групе по годинама (овдје говоримо о дјеци типичног развоја, као 
и о дјеци која могу да прате инструкције и која немају проблема у физичком развоју). 

Инструкције осмишљавате у складу са полигоном. Оно што је битно јесте да за вријеме задавања 
инструкција и изводите саму вјежбу само за трогодишњаке и четворогодишњаке. 

Прије него што активност почне, потребно је да дјеци кажете: ''Дјецо, подијељени сте у три групе. 
Међутим, важно је да навијате једни за друге и да се подржавате. Ово није такмичење. Овдје је 
битно да свако од вас пређе овај задатак како треба.''

Активност почињу прво најмлађи и тако редом. Важно је да их подстичете да једни другима 
помажу и да једни друге подсјећају на правила проласка кроз полигон.
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Напомена за 
главну активност

(а) Много боље би било када би се ова активност могла изводити напољу. 
(б) Сложеност полигона зависи и од капацитета дјеце у групи, тако да ви треба да га кројите с 
обзиром на то да ћете боље познавати дјецу. 

Завршна 
активност Одаберите неку од вјежби за подстицање моторичког развоја. 

Материјал и 
прилози реквизити за полигон 

 Дијелови мога тијела 

Очекивани циљ: дјеца уче о свом тијелу, његовим дијеловима и функцијама, развијају когницију, координацију 
покрета

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стоје распоређена по просторији и на инструкцију васпитача показују одређене дијелове 
тијела. Инструкције гласе: глава, труп, ноге руке, очи, уши, уста, образи, чело, нос, коса, обрве, 
груди, леђа, шаке, табани. На почетку, васпитач полако говори, а онда убрзава. У почетку се иде од 
горе према доље, а онда наизмјенично.

Главна активност 

У овој активности дјеца посједају на под и васпитач са њима прича о значају и функцији појединих 
дијелова тијела. У овој причи се говори о:

1) глави (Овдје се наглашава да у глави имамо мозак, а он је најважнији орган у нашем тијелу, 
јер без њега ништа не можемо да радимо и кад год нешто желимо да радимо, то прво 
мора да одреди мозак. Затим пређите на дијелове главе: очи, уши, нос, уста);

2) трупу (овдје се наглашава да је труп задужен да држи нашу главу и руке и ноге, те да се у 
њему налази срце, орган без којег човјек не би могао да живи, желудац, који је орган који 
вари храну, плућа, орган који нам служи за дисање);

3) рукама (овдје се истиче да уз помоћ руку радимо много ствари, да нам оне служе да 
нешто дохватимо, обликујемо, држимо, … и да на рукама имамо шаке и прсте);

4) ногама (овдје се истиче да се уз помоћ ногу крећемо, па онда да их користимо да 
шутирамо, да скачемо, … и да на ногама имамо стопало и прсте). 

Када завршите са причом о дијеловима тијела и њиховој функцији, онда подијелите дјецу у четири 
групе (пазите да их буде највише у глави, јер она има највише дијелова о којима сте учили са 
њима) и свака група добија улогу једног од горе обрађиваних дијелова тијела: глава, труп, руке 
и ноге. Када их одредите, онда им реците да се подијеле унутар главе на дијелове главе (ако их 
има мање, онда једно дијете може да игра и два дијела главе), да се унутар групе руке, подијеле на 
лијеву и десну, као и унутар групе ноге, те да се унутар групе труп подијеле на желудац, плућа и 
срце (уколико их има више у овој групи, нека по двоје буду исти орган).

Након што извршите подјелу, реците им: ''Дјецо, ви сте сада једно тијело. Замислите да припадате 
једном човјеку. Ја ћу вам сада задати да нешто радите, а ви треба сви заједно да промислите шта 
који дио тијела треба да ради. Прво ћемо провјежбати на једном примјеру, а онда ви радите сами. 
Дакле, ја кажем ЛЕЗИТЕ. Да би човјек легао, који дијелови његовог тијела раде? Прво иде МОЗАК, 
онда НОГЕ, па ТРУП, па РУКЕ. Дакле, ви ћете у овој игрици унутар група, када ја кажем да нешто 
радите, да се договорите који дио ради и они ће дигнути руке, а онда ћемо видјети којим редом 
ради тијело и тим редом ћете излазити испред својих група и ређати се. У овом нашем примјеру, 
прво би изашао мозак, затим ноге, труп, па руке.''

Задајете им сљедеће радње:
1) трчите
2) пишите
3) плешите
4) ручајте 
5) купајте се
6) ходајте
7) сједајте

Напомена за 
главну активност Овдје прво подстичите дјецу да говоре о функцијама дијелова тијела, па их онда ви надопуњујте.
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Завршна 
активност 

Дјеца посједају у круг и васпитач пусти неку опуштајућу музику, а они треба да затворе очи и да у 
миру издрже 3 минуте слушајући мелодију. Овдје је важно да им се пусти инструментална музика.

Материјал и 
прилози инструментална музика

 Причамо причу 3 

Очекивани циљ: усмјеравање пажње на садржај који се прича, препричавање садржаја својим ријечима

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјецу подијелите у парове по висини, тако да отприлике одговарају висином једно другом. Дјеца 
у пару стоје једно наспрам другог и имају задатак да руке поставе тако да се длановима замало 
додирују. На ваш знак, они ће почети помијерати дланове у четири правца: горе, доље, да их 
шире и скупљају. Дакле, инструкција је сљедећа: ''На мој знак ћете подизати руке и помјерати 
дланове горе, па доље, па ћете их ширити, а затим скупљати. Све то треба да радите тако да 
пратите свог пара и да дланове не одвајате, али и да се не додирујете.'' Прије него што почнете 
са активношћу, провјерите да ли им дланови стоје како треба.

Напомена за 
уводну активност

Уколико у групи имате дијете које користи колица за кретање, онда нека и његов пар сједне док 
ради ову вјежбу. Уколико имате дијете које тешко помијера руке, онда прилагодите ову вјежбу 
уколико је могуће, а ако није, нека буде ваш помоћник.

Главна активност 

Дјеца посједају на под, а васпитач им каже да ће послушати једну причу, па ће о њој онда 
разговарати. Прича се зове ''Љути папагај''.

"Погледај," рече отац кћерки, док су заједно разгледали зоолошки врт.
"Види, ово је папагај!"
Нина је гледала, раширивши очи, шарену птицу, која је стајала на пречки. Нешто тако лијепо још 
никад није видјела. "Само, кљун јој је крив. Зар ти се не чини да је тако, тата?" упитала је оца.
А знате шта се онда догодило? Одједном је чула крештави глас:
"Мислиш да је мој кљун ружан, а ти и немаш кљун. Све што имаш то су те твоје дуге танке 
ноге, ха, ха, ха!"
Немате појма како је то уплашило малу Нину. Загрлила је свога оца, који јој је причао да папагаји 
могу да говоре и да се љуте ако им неко каже да нису лијепи. Папагај је птица која може да говори 
и да се љути, а то Нина није знала. Њој је та птица била ружна и она је пожељела да одмах иду 
кући.
Тако Нина није видјела ништа од цијелог лијепог зоолошког врта, осим великог шареног љутог 
папагаја30. 

Када се заврши читање приче, разговарајте са дјецом постављајући им сљедећа питања:
1) Ко би желио да нам исприча ову причу својим ријечима?
2) О коме ова прича говори?
3) Знате ли шта је зоолошки врт?
4) Шта је Нина радила у зоолошком врту?
5) Шта је Нина рекла папагају?
6) Како се папагај осјећао када је то чуо?
7) Да ли је она жељела да га наљути?
8) Зашто се папагај наљутио?
9) Шта је онда папагај урадио?
10) Шта мислите како се Нина осјећала када јој је папагај рекао да има дуге, танке ноге?
11) Шта би папагај и Нина требало да ураде?
12) Да ли се сви некада понашате као Нина?
13) Да ли вам се десило да вам је неко рекао да вам је ружан нос или ухо или нешто друго?
14) Како сте се ви тада осјећали? Шта сте урадили?
15) Шта смо могли да научимо из ове приче?

Напомена за 
главну активност Изражајно читајте ову причу, како би мања дјеца могла да је разумију и да се уживе у садржај.

30  Модификована прича аутора Милорада Петровића
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Завршна 
активност 

Дјеца се поређају у круг и васпитач каже: ''Сада ћемо бити птице. Када кажем ЛЕТИТЕ, 
раширићете руке и почећете се кретати у круг, једно за другим, али тако да машете рукама, 
али не ударјате никога ни испред, нити иза себе. Када кажем СЛЕТИТЕ, чучнућете и скупити се у 
лоптице.'' Играјте ову игру и мијењајте команде око 3 минута.

Напомена 
за завршну 
активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Материјал и 
прилози прича

 Гледамо слике, причамо причу 3 

Очекивани циљ: препричавање по сликама, уочавање дијелова слике, повезивање садржаја

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

За уводну игрицу припремите лист папира на ком ћете цртати. У овој игрици код дјеце треба да 
побудите машту, али и закључивање. Одредите шта ћете од животиња цртати (нека то буде неки 
шаблонски цртеж) и крените да цртате, а од дјеце, након нацртаног сваког дијела, тражите да 
погађају шта цртате.

Напомена за 
уводну активност

Уколико у центру/учионици имате таблу, она је идеална за ову активност. 
Такође, постоји могућност да дјеца врло брзо погоде шта цртате, па се припремите да имате 
барем идеје за три, четири животиње или биљке. 

Главна активност 

У овој активности радите причање по сликама, с тим да најмлађа дјеца (3-4 године) имају задатак 
да опишу шта виде на свакој слици, док старији (5-6) година смишљају причу. 

На причи радите заједно на нивоу цијеле групе. Васпитач држи слике, почевши од прве, па до 
четврте. Најмлађи интерпретирају шта виде на свакој од њих, а када се прођу све слике, онда се 
смишља прича.

Напомена за 
главну активност Сами пронађите причу у сликама. Пазите да буде адекватна за дјецу са којом радите.

Завршна 
активност 

Сви се поређају по просторији и заузму позиције, тако да не ударају једни друге и да могу да 
рашире руке и да никога не додирну. Затим им задајете задатак да направе пуни круг око себе у 
лијеву страну, па онда у десну. Затим да се за пола круга окрену у лијеву, па онда у десну страну.

Материјал и 
прилози прича по сликама

 Кувамо сарму 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 
Дјеца сједе у кругу и жмире. Васпитач каже: ''Замислите да сада можете да наручите било шта 
за јело. Шта бисте наручили? Када избројим до 10, отворићете очи и свако ће рећи шта је 
замислио.'' 
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Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца ће кувати. Заједноће правити сарму.“ За ову активност је потребно 
да дјецу подијелите у групе по четворо и да им кажете да ће кувати сарму. 

Прво провјерите да ли сва дјеца знају шта је сарма и од чега се прави. Поразговарајте са групом, 
да бисте видјели да ли им је јасно шта ће кувати. Прођите са њима процес припреме сарме: (1) 
припрема надјева и листова купуса, винове лозе, (2) пуњење листова купуса и винове лозе, (3) 
кување сарме.

Након разговора, дјеци дајете задатак да припреме месо којим ће пунити листове купуса и винове 
лозе. Материјал који користе је: пластелин, глинамол, папир, оловке и маказице.

У свакој групи се дјеца прво организују, тако што одреде главног кувара, а након тога подијеле 
одговорности. Прво што треба да раде јесте да треба да направе месо којим пуне листове. Овдје 
савјетујемо да се месо прави од пластелина и глинамола, а да се листови купуса и винове лозе 
цртају и исијецају. Када сви заврше припрему састојака за сарму, онда им објасните како се увија 
једна сарма. Након тога посматрајте како они то раде и исправљајте тамо гдје треба. Такође им се 
покаже и како се сарма смијешта у лонац у којем се кува.

Када дјеца посложе сарме у лонце, рећи им да сарма треба да се кува неколико сати лагано.    

Сљедећи корак у овој активности је дегустација јела, коју врши васпитач. Прије дегустације, свака 
група сервира сарму у тањир. Приликом дегустације васпитач поставља сљедећа питања:

1) Шта се све налази у сарми?
2) Како сте је припремали?
3) Опишите ми за шта је ко у групи био задужен!
4) Како се и када сарма једе?

Након дегустације, похвалите сарму и сваку групу наградите аплаузом. Након тога причајте о 
значају сарме за наше здравље. 

Напомена за 
главну активност

Важно је да за ову активност имате намирнице или у природном облику или на фотографијама, као 
и готове производе, како би мања дјеца могла да имају потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје мушки 
и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Овом активношћу 
радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у друштву.

Завршна 
активност 

На крају станете у круг и питате дјецу: ''Да ли вам се кување свиђа?''. Ако дијете каже да му се не 
свиђа, питати: ''Зашто?''. Ако дијете каже да му се свиђа, онда питати: ''Шта би волио/ла да научиш 
да куваш?''  

Материјал и 
прилози

папир, маказице, пластелин, глинамол, предмети који могу да глуме шерпе (кутије, пластичне 
посуде), тањири, кашике 

 Пишемо 3 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину 
моторику

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој игрици дјеца ће носити лоптицу за стони тенис у кашики, крећући се уназад праволинијски 
до чуња (могу и столице) и враћајући се назад истим кретањем. Дјеца се подијеле у групе од 
по пет чланова и свака група направи ред иза стартне линије. Групе треба да буду хетерогене. 
Чуњеви (столице) треба да буду удаљене око 7 м (зависи колико имате услова у просторији у којој 
радите) од старта. Дијете које је прво у реду креће са кашиком у руци и лоптицом у кашики. Рука 
је испружена. Дијете има задатак да дође до чуња и да се на исти начин врати назад. Када се врати, 
ту кашику са лоптицом преузима друго дијете из групе. 

Уколико лоптица испадне, дијете не мора да се врати на почетак, већ му се лоптица врати у 
кашику и наставља кретање по задатој путањи. Овдје није битно ко ће бити најбржи, већ да свако 
дијете обави задатак.
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Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Вјежбе прилагодите узрасту и вјештини дјетета.

Завршна 
активност 

Након вјежби истезања, радите мало на разгибавању прстију, тако што дјеца:
1) скупљају и шире прсте по 10 пута, 
2) помијерају прсте као да свирају клавир, један по један.

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице, кашике, лоптице за стони тенис, чуњеви или неки други слични предмети

 Имитирамо и цртамо животиње 2 

Очекивани циљ: развој моторичких способности за велике и мале покрете, вјежбање притиска оловке на папир, 
оријентације у малом простору, развој говора и когниције

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност У овој активности дјеца ће имитирати одређене животиње: коња, краву, овцу, кокошку, патку, козу. 
Имитација се заснива на покретима и гласању.

Главна активност 

У главној активности дјеца се подијеле у шест група и свака група добије слику једне од 
имитираних животиња и задатак да је обоји. Боје сви заједно и договарају се како ће комбиновати 
боје. Животиње не морају да буду обојене бојама које имају на свом тијелу у природи. Важно је у 
овој активности да дјеца сарађују и да користе што више боја, као и да цртеж буде обојен са што 
мање прелазака преко линија.

Завршна 
активност 

На крају свака група остави свој цртеж на столу и креће се у обилазак цртежа. Васпитач стане 
поред свакога и похвали га. Свака група се награди аплаузом.

Материјал и 
прилози слике са животињама, воштане бојице

 Причамо причу 4 

Очекивани циљ: усмјеравање пажње на звукове у околини и на садржај који се прича, препричавање садржаја својим 
ријечима

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у ред, једно иза другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Могу и да направе 
круг, како би се могли у кругу кретати једно иза другог. Затим им дајете инструкцију: ''Сада ћемо 
брати грожђе и чупати траву. Када беремо грожђе, јако подигнете руке према горе, јер је грожђе 
јако високо, и цијело тијело издужите, а када чупамо траву, онда се савијете према доље, али не 
савијате кољена и руке пружите до пода. Идемо сада! Бери грожђе, чупај траву!'' Ову активност 
изводите тако да дјеца направе пет кругова. Када то ураде, пређете на сљедећу.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.
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Главна активност 

Дјеца посједају у круг и васпитач их уводи у активност причања приче: ''Дјецо, сада ћу вам 
прочитати једну причу, а онда ћемо о њој говорити. Прича се зове Лисица и грожђе. Слушајте 
пажљиво!''

Лисица је видјела грожђе на једној високој лози, и покушала га на све начине дохватити. 
Покушавала је да скаче, да се попне на лозу, али није јој успијевало. Никако није могла доћи до њега. 
Онда је пробала да се залети, али ни то јој није успјело.

Друге животиње су јој се смијале и изазивале је. То ју је јако нервирало. 

Кад је све пробала, она се окрене и оде говорећи: - Још је кисело. Ништа не ваља. Трну зуби од 
њега.31

Након читања приче разговарате са дјецом:
1) Како се зове прича коју сам читао/ла?
2) Ко је главни лик у овој причи?
3) Шта је лисица жељела?
4) Да ли јој се жеља испунила?
5) Зашто није?
6) Шта бисте ви лисици савјетовали да треба да уради како би дошла до грожђа?

Потом дјеца сједају за столове и цртају начин на који би лисица могла да се домогне грожђа.

Када нацртају онда разговарате о цртежима и о томе шта је лисици недостајало да дође до 
грожђа. Важно је да им напоменете да је у животу битно да се буде упоран, а не да се одустаје на 
прву.

Завршна 
активност 

Дјецу подијелите у парове и сваком пару дате балон који треба да ставе између глава. Онда им 
кажете да ћете пуштати музику различитих ритмова и да они треба да плешу, а да балоне држе 
између глава. Онај пар којем балон испадне излази из игре, а остали настављају. Игру компликујете 
тако што убрзавате музику.

Материјал и 
прилози прича, папири, оловке, бојице, музика, балони

5. мјесец
 Гледамо слике, причамо причу 4 

Очекивани циљ: дјеца уче о стрпљењу, уче да стрпљиво чекају, уочавају дијелове слике, препричавају причу

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца се крећу по просторији и када васпитач каже ПТИЦА, они треба да лете, када каже 
ЛИСИЦА, треба да ходају на четири ноге, а када каже ЗЕЦ, треба да скачу.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

31  Езопова басна
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Главна активност 

Васпитач каже: ''Дјецо, сада ћемо уз помоћ слике заједно причати причу. Ова прича се зове Лисица и 
гавран.''32

Онда им покажете слику и Ви почнете са питањима:
1) Шта све видимо на слици?
2) Гдје се налази лисица, а гдје гавран?
3) Знате ли како прича почиње? (Након што они претпоставе шта би све могло да буде, ви 

испричате један дио приче, а то је уводни дио, који гласи: 
Гавран је негдје нашао повећи комад сира и стојећи на грани дрвета држао је чврсто сир 
у кљуну.
Лисица то опази и пошто се привукла дрвету, поче да хвали гаврана.

Након тога их питате:
1) Шта мислите шта је лисица рекла гаврану?

Када дјеца дају своје приједлоге,ви настављате са причом:
- Ти си веома лијепа птица - рече она - и имаш прекрасно перје! Нико на свету не би био 
тако савршен као ти, само кад би умио и да пјеваш.

2) Шта мислите да је гавран након тога урадио?
Када дјеца дају своје приједлоге, ви настављате са причом:
Гаврану се није свидјело да поред толике своје љепоте има и неки недостатак. Да би 
увјерио лисицу да умије и да пјева, он отвори кљун и загракта.

3) Шта се онда десило?
Након што дјеца дају своје приједлоге, ви настављате са причом: 
Сир му испаде из кљуна, лисица зграби плијен и побјеже. 
- Е мој гавране - мислила је она - имаш ти и сјаја и гласа, али немаш памети.

4) Шта мислите зашто је гавран хтио да пјева лисици?
5) Шта је гавран требало да уради?

Након овога причајте о стрпљењу и о томе како није увијек добро да се ради одмах све што ти 
други каже.

Завршна 
активност Дјеца сједе у кругу и свако од њих каже како му се свидјела ова активност.

Материјал и 
прилози слика приче Лисица и гавран

 Учимо о хигијени околине 

Очекивани циљ: дјеца уче о одржавању хигијене околине у којој живе, о значају хигијене за њихово здравље, 
развијају моторичке вјештине, пажњу и концентрацију и когницију

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стоје у просторији, а васпитач каже: ''Сада ћемо се играти игре шума. Ви ћете бити разне 
врсте биљака које расту у шуми: бор, храст, жбун, шумска јагодица.''

Дјеца ће покретима реаговати на ваше команде:
1) БОР – подигну руке високо изнад главе
2) ХРАСТ – руке рашире и дигну у вис (у облику слова В)
3) ЖБУН – чучну раширених и подигнутих руку у облику слова В
4) ШУМСКА ЈАГОДИЦА – сједну на под, ноге привуку трупу и обгрле их рукама.

Команде изговарајте око 3 минуте и мијењајте редослијед.

32  Езопова басна
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Главна активност 

Замолите дјецу да сједну на столице и да се стрпе док ви припремите простор за даљи рад. Узмите 
пакет салвета и згужване салвете побацајте по просторији. Поред салвета, по просторији побацајте 
и пластичне играчке. 

Ова активност се изводи на сљедећи начин. Дјеца се подијеле у тимове од по шест чланова. 
Тимови би требало да раде на чишћењу просторије, тако што би папирне ствари одлагали у једну 
кутију, а ствари од пластике у другу. 

Након што заврше чишћење просторије, дјеца посједају на под и онда разговарате о томе:
1) На који начин човјек све загађује околину?
2) Зашто је важно да околина буде чиста?
3) Како можемо да помогнемо нашој средини да буде чиста?
4) Гдје се све смеће одлаже?
5) Шта је најбоље да се уради када се у руци носи нешто што је смеће?

Након разговора, дјеца добијају задатак да нацртају чисту околину у којој они живе.

Завршна 
активност 

У завршној активности дјеца стану у круг и свако покаже свој цртеж и нешто каже о њему. Остали 
га онда награде аплаузом.

Материјал и 
прилози салвете, папир, бојице, оловке, играчке, кутије

 Полигон 7 

Очекивани циљ: дјеци се подстиче развој моторике и чула, те социо-емоционални развој

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој активности дјеца се разгибавају, уз команде васпитача: лијево, десно, напријед, назад, горе, 
доље. Сви стоје у кругу и васпитач каже ЛИЈЕВО, а они се помјере у лијево, па каже ДЕСНО, а 
они де помјере у десно. Када каже НАПРИЈЕД сви направе корак напријед, када каже НАЗАД, сви 
корак назад, на команду ДОЉЕ сви чучну, а на команду ГОРЕ, сви устану.

Напомена за 
уводну активност

Дјеца која имају 3 и 4 године неће бити у стању да разликују лијево и десно, али то није битно јер 
ће имитирати друге. Оно што је важно јесте да им одредите лијево или десно према руци коју 
користе у писању и да тако знају једну страну, а другу онда одређују као супротну.

Главна активност 

У просторији у којој радите или напољу, уколико можете, направите полигон са столицама, 
столовима и мјестима гдје треба да се прескаче препрека висине до 5 цм (овакве препреке могу 
да буду од коцкица и од конопац, завезане за ноге столице). То ће бити полигон који ће дјеца 
прелазити завезаних очију, али уз помоћ својих другара. 

Полигон се прелази тако што дијете, којем су очи завезане, иде испред, а иза њега иде његов 
другар. Комуникација која између њих постоји јесте лијево, десно, напријед, назад, дигни ногу, 
прескочи. Дјеца полигон треба да прелазе полако и не треба да развијате такмичарску атмосферу. 
Нарочито је важно да малој дјеци, која још нису начисто која је која страна, оставите довољно 
времена да разлуче и да уче. 

Када правите парове, настојте да у пару буду мали и велики, тако да велики воде мале. Када мали 
заврше, онда упарите велике и нека они једни са другима прођу полигон, али тако што ћете 
извршити одређене измјене, како се не би кретали на основу памћења.

Напомена за 
главну активност

Дјеца која имају потешкоће у физичком развоју у овој игрици могу да учествују тако што ће водити 
свога другара, али онда треба да прилагодите полигон тако да се то дијете може кретати.

Завршна 
активност 

Реците дјеци да легну на под и да испруже и руке и ноге, тј. цијело тијело. Затим нека у том 
положају остану 5 секунди. Онда нека привуку ноге према трупу и рукама их обгрле и у том 
положају остану 5 секунди. Ово нека понове 5 пута.

Материјал и 
прилози столице, столићи, конопац, коцкице
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 Туга 

Очекивани циљ: повезивање емоције туге са понашањима која је прате. 

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца стоје у кругу и свако дијете треба да својим лицем покаже како оно изгледа када је тужно.

Напомена за 
уводну активност

Ове вјежбе не раде дјеца која то не смију да раде због различитих проблема. Они могу да вам 
помажу тако што ће заједно са вама говорити другима шта треба да раде.

Главна активност 

Васпитач замоли дјецу да сједну на под и каже им сљедеће: ''Замислите шта ми је једна птичица 
рекла! Прије неколико дана она је имала пуно пријатеља. Лијепо су се играли, веселили, пјевали, 
летјели, скакутали и када се једно јутро пробудила, никога није нашла. Сви су негдје одлетјели.''

Након што ово испричате питате дјецу: 
1) Шта мислите како се ова птичица осјећала?
2) Зашто се тако осјећала?
3) Да ли сте се ви некада тако осјећали? Зашто?
4) Шта радите када сте тужни?
5) Како бисте ви помогли овој птичици?
6) Шта треба да радимо када је неки пријатељ или неко кога јако волимо тужан?

Пустите дјецу да дискутују, и подстичите свако дијете у групи да да своје мишљење. 

Напомена за 
главну активност

Приликом рада на емоцијама, врло је важно да дјеци стално повезујете емоцију са понашањем, као 
и да емоције не дијелите на позитивне и негативне, већ на пријатне и непријатне. Тако би туга 
била непријатна емоција, а радост пријатна.

Завршна 
активност 

Дјеца устану и васпитач каже: ''Сада ћете ходати по соби и прилазити једни другима и дати 
загрљај. Ако желите, можете једни другима нешто и да кажете, али важно је да то буде загрљај, 
као онај који бисте ви вољели да добијете када вам треба.''

Напомена 
за завршну 
активност

Уколико у групи имате дијете које не може да се креће, онда му ви помозите, како би и оно имало 
прилику да обилази своје другаре и загрли их.

Материјал и 
прилози

 Игра лоптом 

Очекивани циљ: дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца раде вјежбе загријавања. 
1) Врте главом у једну, па у другу страну.
2) Врте руке заједно у правцу према напријед, па према назад.
3) Врте куковима у једну, па у другу страну.
4) Раде по 5 чучњева.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.
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Главна активност 

Дјеца се подијеле у парове и сваки пар би требало да добије по једну лопту којом се игра, на 
сљедећи начин:
a) парови стоје и:

1) додају лопту између себе и пазе да не падне на под (20 пута),
2) додају лопту између себе, али тако да прво одскочи од пода (20 пута);

b) парови сједе раширених ногу и:
3) додају лопту између себе по поду (20 пута), 
4) додају лопту између себе и пазе да не падне на под (20 пута);

c) парови чуче и: 
5) додају лопту између себе и пазе да не падне на под (20 пута),
6) додају лопту између себе, али тако да прво одскочи од пода (20 пута);

d) парови стоје и:
7) шутирају лопту једно другом (20 пута).

Када заврше ове вјежбе, васпитач постаје голман, дјеца играчи који шутирају пенал и руком и 
ногом, као у фудбалу и рукомету. Свако дијете шутира лопту и руком и ногом по три пута.

Напомена за 
главну активност Ово раде петогодишњаци и шестогодишњаци. За то вријеме мали одмарају.

Завршна 
активност На крају се раде вјежбе истезања. 

Материјал и 
прилози лопте

 Гледамо слике, причамо причу 5 

Очекивани циљ: препричавање по сликама, уочавање дијелова слике, повезивање садржаја

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца се распореде по просторији и васпитач каже: ''Дјецо, сада ћемо глумити да правимо Сњешка 
Бијелића! Има ли неко ко никада није правио Сњешка? Хајде сада пратите мене и радите шта ја 
радим!''
Ви онда опонашате прављење Сњешка Бијелића, од прављења тијела, котрљања громаде снијега, 
до финализовања стављањем очију и носа.

Напомена за 
уводну активност

Уколико имате дијете које не може да изводи ову активност, оно може да је прати препричавањем 
тога што радите.

Главна активност 

У овој активности радите причање по сликама, с тим да најмлађа дјеца (3-4 године) имају задатак 
да опишу шта виде на свакој слици, док старији (5-6 година) смишљају причу.

На причи радите заједно на нивоу цијеле групе. Васпитач држи слике, почевши од прве, па до 
четврте. Најмлађи интерпретирају шта виде на свакој од њих, а када се прођу све слике, онда се 
смишља прича.

Завршна 
активност

Сви стану у круг и васпитач каже да имају задатак да направе смијешну фацу, како би другара са 
своје лијеве стране насмијали.

Материјал и 
прилози прича по сликама
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 Нешто смо додирнули 1 

Очекивани циљ: подстицање тактилног чула, препознавање предмета помоћу чула додира, развој моторике, 
уочавање предмета у простору

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Испред дјеце поређате различите предмете, али њима познате, играчке којима се играју. Нека 
их буде 10. Затим их прекријете платном и замолите некога од дјеце узраста од 5 до 6 година 
да уклони један предмет, а да остали не виде. Најмлађи (3-4 године) добијају задатак да погађају 
који предмет недостаје. Ово се понавља неколико пута, с тим да можете и да усложњавате, па да 
уклањате више премета, када учествују и старија дјеца (5-6 година).

Напомена за 
уводну активност Уколико у групи имате слијепо дијете, онда оно може да буде ваш сарадник у уклањању играчки.

Главна активност 

За ову активност је потребна непровидна врећа у коју ћете стављати предмете из уводне 
активности, један по један, како буде текла активност. Када ставите један од предмета, да дјеца не 
виде, замолићете некога од старије дјеце да дође до вас и да, опипавајући предмет, описује његове 
особине. Остала дјеца погађају о ком је предмету ријеч. Овдје је важно да дјеца што детаљније 
описују предмет и да користе што више придјева.

Завршна 
активност 

Дјеца стану у круг и свако има задатак да се окрене према другару са лијеве стране и једном ријечју 
је опише.

Материјал и 
прилози играчке из центра/учионице, врећа

 Креативни смо уз музику 

Очекивани циљ: подстицање креативности, развој фине моторике и социјалних односа

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 
Дјеца леже у просторији и васпитач им пусти инструменталну музику и каже да затворе очи и 
размишљају о томе какву би собу вољели да имају у својој кући. Пустите их тако 5 минута да се 
опусте и маштају у миру.

Главна активност 
У овој активности свако дијете ради индивидуално. Сви добију прилику да користе више техника 
за цртање и сликање. Могу да користе водене бојице, воштане бојице, фломастере, обичне бојице, 
али и пластелин и глинамол. Њихов задатак јесте да направе или нацртају своју идеалну собу.

Завршна активност Презентације идеалних соба, уз обилазак радова по цијелој просторији и коментарисање, те аплауз 
на крају.

Материјал и 
прилози музика, папир, водене бојице, воштане бојице, фломастери, обичне бојице 
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 Правимо салату 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност У уводној игрици дјеца одговарају на питање: ''Дјецо, ко од вас воли да једе салату?'' Када 
одговоре, онда их питајте: ''Шта највише од салате волите да једете?'' 

Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца ће кувати. Заједно ће правити салату. За ову активност је потребно 
да дјецу подијелите у групе по четворо и да им кажете да ће правити салату од поврћа од којег 
то највише желе. Поразговарајте са групом, да бисте видјели да ли им је јасно шта ће радити. 
Прођите са њима процес припреме салате: (1) сјецкање поврћа, (2) мијешање и додавање уља и 
зачина, (3) сервирање.

Након разговора, дјеци дајете задатак да припреме поврће од којег ће правити салату. Материјал 
који користе је: пластелин, глинамол, папир, маказице и бојице. Најбоље би било да не праве 
цијело поврће, већ да од пластелина или глинамола моделују облике које поврће има у салати.

У свакој групи се дјеца прво организују, тако што одреде главног кувара, а након тога подијеле 
одговорности. Када се намирнице направе, оне се стављају у посуду за салату и сервирају.

Сљедећи корак у овој активности је дегустација јела, коју врши васпитач. Прије дегустације свака 
група сервира салату у посуду. Приликом дегустације, васпитач поставља сљедећа питања:

1) Од чега је ова салата?
2) Како сте је припремали?
3) Опишите ми за шта је ко у групи био задужен!
4) Како се и када салата једе?

Након дегустације похвалите салату и сваку групу наградите аплаузом. Након тога причајте о 
значају салате за наше здравље. 

Напомена за 
главну активност

Важно је да за ову активност имате намирнице, или у природном облику или на фотографијама, 
као и готове производе, како би мања дјеца могла да имају потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје мушки 
и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Овом активношћу 
радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у друштву.

Завршна 
активност 

На крају станете у круг и питате дјецу: ''Да ли вам се кухање свиђа?''. Ако дијете каже да му се не 
свиђа, питати: ''Зашто?''. Ако дијете каже да му се свиђа, онда питати: ''Шта би волио/ла да научиш 
да куваш?''  

Материјал и 
прилози папир, маказице, пластелин, глинамол, посуде, кашике 

 Пишемо 4 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину 
моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима
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Уводна активност 

У овој игрици дјеца ће носити лоптицу за стони тенис у кашики, крећући се уназад криволинијски 
око три чуња (могу и столице) и враћајући се назад истим кретањем. Дјеца се подијеле у групе 
од по пет чланова и свака група направи ред иза стартне линије. Групе треба да буду хетерогене. 
Чуњеви (столице) око којих треба да обиђу треба да буду удаљене између себе око 1 – 1,5 м 
(зависи колико имате услова у просторији у којој радите). Дијете које је прво у реду креће са 
кашиком у руци и лоптицом у кашики. Рука је испружена. Дијете има задатак да обиђе око три 
чуња и да се на исти начин врати назад. Када се врати, ту кашику са лоптицом преузима друго 
дијете из групе. 

Уколико лоптица испадне, дијете не мора да се врати на почетак, већ му се лоптица врати у 
кашику и наставља кретање по задатој путањи. Овдје није битно ко ће бити најбржи, већ да свако 
дијете обави задатак.

Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Материјал одређујете на основу напредовања дјеце у претходним графомоторичким активностима.

Завршна 
активност 

Након вјежби истезања, радите мало на разгибавању прстију, тако што дјеца:
1) скупљају и шире прсте по 10 пута, 
2) помијерају прсте као да свирају клавир, један по један

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице, кашике, лоптице за стони тенис, чуњеви или неки други слични предмети

 Лијепимо заједно 

Очекивани циљ: Развој моторичких способности за велике и мале покрете, вјежбање притиска оловке на папир, 
оријентације у малом простору, развој говора и когниције

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца сједе за столовима и васпитач каже: ''Дјецо, сада ћете слушати какве звукове ја производим 
својим рукама, па ћете их имитирати. Прво ћете моћи да ме гледате, а послије нећете. Зато 
добро обратите пажњу на звукове које чујете.''

Звукови које ћете производити су:
1) ударац о сто цијелим дланом једне руке,
2) ударац о сто цијелим дланом објема рукама,
3) ударац о сто скупљеном шаком једне руке,
4) ударац о сто скупљеном шаком објема рукама,
5) наизмјенично ударање цијелим длановима једне па друге руке (два ударца),
6) наизмјенично ударање скупљеним шакама једне па друге руке (два ударца).

Сваки од ових звукова изведите по три пута један за другим, а дјеца понављају за вама. Након тога 
се окрените леђима, тако да не виде шта радите и након што произведете звук, питајте их како сте 
га произвели.

Главна активност 
У главној активности дјеца се подијеле у шест група и свака група добије салвете и папир на којем 
је исцртана нека животиња или биљка. Њихов задатак је да од салвета направе куглице које лијепе 
на тај цртеж и попуњавају га.

Завршна 
активност 

На крају свака група остави свој рад на столу и креће се у обилазак радова. Стане се поред свакога 
и дјеца коментаришу лијепљење и цјелокупну израду. Свака група се награди аплаузом.

Материјал и 
прилози слике са животињама и биљкама, салвете и љепило
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 Хигијена тијела 

Очекивани циљ: понављање знања о хигијени тијела, уочавање недостатака и неправилности у причи, развој 
моторике

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Поставите столиће по просторији и реците дјеци: ''Дјецо, сада ћемо се играти игрице која се зове 
Мали гуштери. Ви треба по просторији да се крећете као мали гуштери, дакле треба да легнете 
на стомак и да се рукама и ногама одгурујете, као мали гуштери. Како се крећу мали гуштери? 
Они иду врло брзо, али се стално сакривају. Тако ћете и ви. За сакривање ће вам служити ови 
столови. Дакле, кретаћете се по соби, а ако желите да се зауставите, то ћете моћи само око и 
испод стола. Идемо! Игра почиње!''

Дјеца треба да играју 3 минуте.  

Главна активност 

У главној активности васпитач са дјецом ради на причи о хигијени тијела, али на начин да прича 
причу која има или недостатака у смислу да се прескочи један дио одржавања хигијене тијела, или 
се она неправилно одржава. Дјеца имају задатак да то уоче и да исправе васпитача. Садржај приче 
је сљедећи:

Био једном један зеко, несташан, али добар зеко. Његова мајка је са њим стално имала проблем око 
одржавање хигијене. Увијек би због свога несташлука нешто заборавио или погрешно урадио.

Тако је једно јутро устао, опрао руке, истуширао се и изашао напоље. (Тада застанете и питате 
дјецу: ''Да ли је зеко овдје нешто погрешно урадио?'' Ако случајно не знају, упозорите их да је 
заборавио прање зуба и чешљање, а непотребно је било прање руку.) Настављате даље.

Навече је прљав отишао да легне у кревет, па се вратио да опере зубе. (Опет станете и питате 
дјецу: ''Да ли је зеко овдје нешто погрешно урадио?'' Ако случајно не знају, упозорите их да је прво 
требало да се истушира, па опере зубе, а никако да прљав лијеже у кревет.) Настављате даље.

Друго јутро је каснио у школу, па се умио и опрао зубе. (Опет станете и питате дјецу: ''Да ли је зеко 
овдје нешто погрешно урадио?'' Ако случајно не знају, упозорите их да је требало да се очешља.) 
Настављате даље.

По повратку из школе, отишао је да се тушира и онда је сјео да једе. (Опет станете и питате 
дјецу: ''Да ли је зеко овдје нешто погрешно урадио?'' Ако случајно не знају, упозорите их да је 
требало да опере руке, а не да се тушира.) 

Након ове приче, са дјецом поновите које све радње треба да обаве, када је хигијена тијела у 
питању у току дана. Онда са њима симулирате поступке одржавања хигијене.

Завршна 
активност

Дјецу подијелите у парове и сваком пару дате балон, који треба да ставе између глава. Онда им 
кажете да ћете пуштати музику различитих ритмова и да они треба да плешу, а да балоне држе 
између глава. Онај пар којем балон испадне излази из игре, а остали настављају. Игру компликујете 
тако што убрзавате музику.

Материјал и 
прилози балони
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6. мјесец
 И биљке су жива бића 

Очекивани циљ: дјеца уче о биљкама и уочавају њихове карактеристике, подстиче се развој способности уочавања 
сличности и разлика

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца стоје у кругу и васпитач им каже да свако од њих каже по име једне биљке коју знају. За малу 
дјецу можете да кажете име једне воћке или цвијета.

Главна активност 

У овој активности дјеци прикажете слику са цијелом биљком, на којој могу да виде цијелу њену 
грађу. Прво питање које им поставите је:

1) Шта мислите, да ли су биљке живе? (Претпоставка је да ће већина дјеце да каже да 
биљке нису жива бића, јер они то још увијек не разумију, а и ако кажу, онда их питајте 
како то знају. Овдје ће се сигурно десити да неће знати да образложе.)

Будите стрпљиви и слушајте њихове одговоре. Немојте их коментарисати, нити одвајати на тачне 
или нетачне. Друго питање које питате јесте:

2) Ко су жива бића?

Опет стрпљиво слушајте њихове одговоре. Немојте их коментарисати, нити одвајати на тачне или 
нетачне. Треће питање које питате јесте:

3) Како изгледају, шта раде и како живе жива бића? Које су њихове особине?

Након овог питања идете у акцију. Правите експеримент. За овај експеримент је потребно 
сљедеће: 4 бијела каранфила, 4 пластичне чаше, боје за храну (црвена, плава и зелена) и нож. 
Експеримент се изводи на сљедећи начин:

1) 4 чаше напунити водом, а у три убацити по 20 капи боје (у сваку по једну боју), а у 
четвртој чаши остаје вода;

2) Узмите 4 каранфила и исијеците дио стабљика са стране ножем, и онда их по једну 
ставите у сваку чашу. Важно је да стабљике буду сочне;

3) Пратите шта се дешава.

Каранфили би требало да поприме боју воде и то је објашњење да биљке пију воду, као и друга 
жива бића.

на крају још мало поразговарајте о томе шта значи овај резултат експеримента.

Завршна 
активност 

Дјеца сједе у кругу и питате их: ''Дјецо, шта бисте још жељели да знате о биљкама?'' Свако 
дијете треба да каже, уколико жели.

Материјал и 
прилози 4 бијела каранфила, 4 пластичне чаше, боје за храну (црвена, плава и зелена) и нож

 Хигијена животног простора 

Очекивани циљ: дјеца развијају осјећај за очувањем ствари у свом стану, о значају ове хигијене за њихово здравље, 
развијају моторичке вјештине

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца стоје у кругу и свако од њих каже гдје живи, у стану или кући и да ли има своју собу. Након 
тога покажу окретом колико воле своју кућу/стан.
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Главна активност 

Дјеца добијају задатак да на половини папира који добију нацртају свој стан или своју собу. Када 
заврше са цртањем, представљају у кругу своје цртеже и причају о томе шта су нацртали. Васпитач 
их онда пита: ''Шта мислите како би изгледала ваша кућа, када би у њу ушао неко и све ствари 
разбацао, побацао смеће по собама, пролио воду по подовима?''

Након што одговоре на питање, васпитач их замоли да на другу половину папира нацртају исти 
цртеж, али тог пута као да су та соба, кућа или стан прљави и пуни смећа. Када заврше са цртањем, 
опет показују своје цртеже и разговарају о томе која страна цртежа им је љепша.

Након тога причају о томе како они могу да помогну својим родитељима да њихова кућа/стан буду 
уреднији, као и зашто је важна хигијена стана/куће.

Напомена за 
главну активност

У овој активности је врло важно да са дјецом говорите о томе како у активности одржавања 
хигијене простора треба да се подједнако укључују и мушкарци и жене, те да то није активност 
коју обављају само жене. И ово је једна од активности у оквиру које радите на спречавању 
формирања стереотипног мишљења о родним улогама код дјеце.

Завршна 
активност 

Дјеца стану у круг и имитирају васпитача, који праве потезе рукама, као да перу нешто, па:
1) праве кружне покрете у једну и другу страну;
2) праве покрете горе – доље, лијево – десно. 

Материјал и 
прилози папир, оловке, бојице

 Садимо биљке 

Очекивани циљ: дјеца развијају осјећај за друге, за биљке, подстиче се социо-емоционални развој, развој фине и 
крупне моторике, когнитивни развој

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у круг, једно поред другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Затим им дајете 
инструкцију: ''Сада ћемо глумити снијег, кишу и вјетар. Када кажем СНИЈЕГ, ви ћете дићи руке 
према горе и лагано се спуштати према доље, а прсте ћете покретати овако (покажете им да 
покрећу прсте као да куцају на тастатури). Када кажем КИША, радите то исто, али брже. Када 
кажем ВЈЕТАР, почните да се нагињете у лијеву, па у десну страну.'' Ову активност изводите тако 
да дјеца направе барем по пет пута снијег, кишу и вјетар.

Тада кажете: ''Сада ћемо се окренути тако да стојимо једни иза других, али опет у кругу. Мало 
ћемо трчати, али тако што ћете пазити да не нагазите другара испред себе. На мој знак 
почињете да трчите, а када кажем СТОП, престајете. Хајдемо! Дјеца трче пет кругова.

Напомена за 
уводну активност

Ове вјежбе не раде дјеца која то не смију да раде или не могу због различитих проблема. Они 
могу да вам помажу тако што ће заједно са вама говорити другима шта треба да раде.

Главна активност 

У оквиру ове активности, дјеца заједно са васпитачем саде биљке, које донесу из своје средине. 
Врло је важно да дјеца донесу или пелцер биљке или сјеме, али да га не купују, већ да у оквиру 
ове вјежбе схвате начин на који се биљке размножавају у природи, те да се уведе још једна 
карактеристика живих бића.

За радионицу се у пластичне чаше (уколико имате саксије боље) стави земља. Дјеца доносе сјеме 
или пелцер биљке и онда са њима вршите сађење биљака. Врло је важно да свако дијете има барем 
једну своју биљку, а уколико неко донесе више, онда треба све да их засади. 

На овој радионици заједнички садите биљке, и поставите их на мјесто гдје могу да расту, мјесто 
које је за њих условно. За вријеме сађења причате о томе како је биљке важно заливати и 
омогућити им да имају довољно свјетлости, али им кажете да ће се убудуће они бринути о својим 
биљкама, уз вашу помоћ.
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Завршна 
активност

Дјеца након сађења посједају на под у круг и васпитач их пита: ''Шта мислите колико ће биљкама 
требати да нарасту? Зашто неким биљкама треба више времена, а неким мање?'' Када дају 
одговоре на друго питање, ви биљке упоредите са њима, па реците да се и код људи види разлика 
у брзини раста, јер нека дјеца у једном периоду расту брже од друге. 

Материјал и 
прилози сјемена биљака, пелцери, пластичне чаше (саксије), земља

 Причамо причу 5 

Очекивани циљ: повезивање емоције љубави са понашањима која је прате. 

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Подијелите дјецу у парове, нека се окрену једно према другоме и раде сљедеће вјежбе 
координације:

1) Руке су иза главе спојене и дјеца дижу једну па другу ногу од пода, наизмјенично.
2) Руке су иза главе спојене и дјеца се из стојећег положаја пребацују у сједећи, али не 

користећи руке.
3) Парови легну на под, табане споје и возе бицикл. 

Напомена за 
уводну активност

Ове вјежбе не раде дјеца која то не смију да раде због различитих проблема. Они могу да вам 
помажу тако што ће заједно са вама говорити другима шта треба да раде.
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Главна активност 

Васпитач замоли дјецу да сједну на под и каже им сљедеће: ''Дјецо, сада ћу вам прочитати једну причу, а 
онда ћемо о њој разговарати.''
Мали је медо разљутио маму медвједицу и она га је истјерала из брлога. Ишао медо тужан шумом, ишао и 
брундао си у браду, а кад се уморио, невесело је сјео на стари пањ. Задувао вјетрић и стао плесати око њега. 
 
- Што си се покуњио, медвједићу? - упитао вјетрић меду, играјући се његовом свиленом длаком. 
- Нико ме не во-о-о-ли - зацвилио је медо, окрећући главу од насртљивог повјетарца.
Ево, ни ти ме не волиш, кад ми не даш мира! 
- А зашто да те волим? - чудио се вјетрић. Никакво ми добро ниси учинио - рече, пухне меди у образе и 
одлети даље.
А медо остао још тужнији. 
Пролазио онуда мрав, видио жалосног медвједића и упитао га:
- Зашто си тужан, медвједићу? 
- Нико ме не воли - зајеца медо, а ситне му се очи напуне сузама.
- Ја те волим - рекао је мрав. 
- А зашто? - зинуо је медо и шапицом обрисао сузу.
- Ниси ми згазио мравињак јуче кад си плесао свој медвјеђи плес - одговори мрав и оде по шумском путељку. 
А медо остане уздишући даље. На недалеку грану сјела птичица. Цвркутала је нешто и угледала медвједића 
који је спустио главицу и шмрцао, шмрцао.
- Зашто си тужан медвједићу? - упита га птичица. 
- Тужан сам, јер ме само мрав воли - одговори медо.
- Па и ја те волим! - зацвркуће птичица.
- Како то? - живне медо, знатижељно гледајући у њу. 
- Јуче си тресао стабло и ниси стресао моје гнијездо у којем су јаја! - рече птица, па одлети. 
Медо шапицом обрише и другу сузу. Очи су му сада биле мало сјајније, али је и даље био тужан. Из скривене 
дубље у дну старог храста провири млади миш. Угледа медвједића и запита: 
- Хоћеш ли се играти са мном?
- Нећу! - рече медвједић - видиш да сам тужан. 
- А зашто си тужан?
- Нико ме не воли - шмрцне медо, али се брзо исправи - воле ме само мрав и птичица.
- Па и ја те волим! - каже мали миш и изиђе из скровишта. 
- А зашто? - зачуди се медо, а очице му јаче засјаше. 
- Јуче ниси појео све јагоде. И мени си оставио мало - одговори миш и зачас нестане у зеленим гранама. 
А медо је и даље сједио на пању, лупкао ножицама и трљао шапицом носић. На тренутак је задријемао, а кад 
је отворио очи, пред њим је стајала мама медвједица. Туга оде као руком однесена. Док се стискао уз мамино 
меко крзно, тихо је питао:
- Зар ме ти волиш, мама?
- Какво питање! - пљеснула је шапама медвједића - па јасно да те волим - рече, привијајући чвршће свог малог 
сина. 
Као двије звјездице, сјале су сада медине очи.
- А зашто ме волиш? - питао је без даха. 
- Зашто? - чудила се медвједица - па волим те, јер те волим.
Медвједић, још мало прије тако тужан, сретно је мислио:
ЈЕДИНО МЕ МОЈА МАМА ВОЛИ САМО ЗАТО - ЈЕР МЕ ВОЛИ33!

Након читања слиједи разговор:
1) Како вам се свидјела ова прича?
2) О коме она говори?
3) Које се све животиње спомињу у њој?
4) Зашто мрав воли меду?
5) Зашто птица воли меду?
6) Зашто миш воли меду?
7) Зашто меду воли мама?
8) Воле ли вас ваши родитељи?
9) Волите ли ви своје родитеље?
10) Кога још волите?
11) Морамо ли увијек да знамо зашто нас неко воли? Можемо ли да не знамо зашто нас неко воли?
12) Можемо ли да не знамо зашто ми некога волимо?
13) Како се понашамо када некога волимо?

Пустите дјецу да дискутују и подстичите свако дијете у групи да да своје мишљење. 

Напомена за 
главну активност

Приликом рада на емоцијама, врло је важно да дјеци стално повезујете емоцију са понашањем, као 
и да емоције не дијелите на позитивне и негативне, већ на пријатне и непријатне. Тако би љубав 
била пријатна емоција.

Завршна 
активност 

Дјеца стану у круг и васпитач каже: ''Сада ћете једним покретом показати љубав, али тако што 
ћете прозвати некога и показати му тај покрет. Када се неко прозове, он више не може да буде 
прозван. Зато бирате неког ко још није био прозван.''

Напомена 
за завршну 
активност

Уколико у групи имате дијете које не може да се креће, онда му ви помозите, како би и оно имало 
прилику да обилази своје другаре и загрли их. 

Материјал и 
прилози Прича

33  Аутор Анђелка Мартић 
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 Полигон 8 

Очекивани циљ: Дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца раде вјежбе загријавања. 
1) Врте главом у једну, па у другу страну.
2) Врте руке заједно у правцу према напријед, па према назад.
3) Врте куковима у једну, па у другу страну.
4) Раде по 5 чучњева.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

Дјеца се подијеле у три групе по годинама (трогодишњаци, четворогодишњаци и петогодишњаци 
са шестогодишњацима) и свака група би требало да добије по једну лопту којом се игра на 
сљедећи начин: 
a) Групе стоје, а на 10 м од њих се налази нешто што има улогу коша (корпа или кутија), само је 

важно да је за све групе исте величине и:
1) Сваки члан групе води лопту (доминантном руком) до ''коша'', стане на удаљеност од 1 м 

(означена је) и убацује у ''кош''. Шта год да се деси, да убаци или не, узима лопту и води је 
назад до другара из групе. Тако иду сви редом у групи. Свако дијете треба ову вјежбу да 
уради по 5 пута. Битно је да им се нагласи да вјежба није такмичарског карактера, тако да 
не журе, већ да се труде да воде лопту како треба;

2) Када ураде 5 пута једном руком, онда раде 5 пута другом руком.
b) Потом ''кош'' постаје ''гол'', тако што се полегне и групе раде сљедеће вјежбе:

1) Након што ураде обје вјежбе руком, то исто раде ногом, али тако да лагано гурају лопту 
испред себе ногом и када приђу линији са које су убацивали у ''кош'', стају и шутирају 
лопту у ''гол'';

2) Затим промијене ногу којом воде лопту.

Напомена за 
главну активност Ова активност треба да се ради напољу.

Завршна 
активност Одаберите неку од вјежби за подстицање моторичког развоја. 

Материјал и 
прилози лопте, корпе или кутије

 Гледамо слике, причамо причу 

Очекивани циљ: препричавање слике, уочавање дијелова слике, повезивање садржаја, координација покрета

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У уводној игри раде се вјежбе за координацију покрета. Ове вјежбе дјеца раде индивидуално. 
Васпитач исцрта кругове на поду просторије у којој раде и то тако што их црта на сљедеће 
начине:

1) један испред другога (10 кругова),
2) један поред другога (6 парова).

Дјеца имају задатак да пролазе први ред кругова, скачући са обје ноге у сваки круг а затим исто 
тако наизмјенично, цик-цак и други ред кругова (кругова који су упарени), али тако што ће код 
другог реда кругова са обје ноге ускочити у сваки, прво лијево, па десно. Ове вјежбе свако дијете 
понавља по 5 пута.
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Напомена за 
уводну активност

Ову вјежбу не могу да раде дјеца која имају потешкоћа у физичком развоју, али они могу да 
контролишу другаре и да их исправљају.

Главна активност 

У овој активности радите препричавање слике, с тим да најмлађа дјеца (3-4 године) имају задатак 
да опишу шта виде на слици, док старији (5-6) година смишљају причу.

На причи радите заједно на нивоу цијеле групе. Васпитач држи слике, почевши од прве, па до 
четврте. Најмлађи интерпретирају шта виде на свакој од њих, а када се прођу све слике, онда се 
смишља прича.

Завршна 
активност 

Сви стану у круг и васпитач каже да имају задатак да направе смијешну фацу, како би другара са 
своје лијеве стране насмијали.

Материјал и 
прилози прича по сликама

 Нешто смо додирнули 2 

Очекивани циљ: подстицање тактилног чула, препознавање предмета помоћу чула додира, развој моторике, 
уочавање предмета у простору

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Испред дјеце поређате различите предмете, али њима познате, играчке којима се играју. Нека их 
буде 10. Затим их прекријете платном и замолите некога од дјеце узраста 5-6 година да уклони 
један предмет, а да остали не виде. Најмлађи (3-4 године) добијају задатак да погађају који предмет 
недостаје. Ово се понавља неколико пута, с тим да можете и да усложњавате, па да уклањате више 
премета, када учествују и старија дјеца (5-6 година).

Напомена за 
уводну активност Уколико у групи имате слијепо дијете, онда оно може да буде ваш сарадник у уклањању играчака.

Главна активност 

За ову активност је потребна непровидна врећа у коју ћете стављати предмете из уводне 
активности, један по један, како буде текла активност. Када ставите један од предмета, да дјеца не 
виде, замолићете некога од старије дјеце да дође до вас и да опипавајући предмет, описује његове 
особине. Остала дјеца погађају о ком је предмету ријеч. Овдје је важно да дјеца што детаљније 
описују предмет и да користе што више придјева.

Напомена за 
главну активност

Како сте ову вјежбу имали у радионици број 55, овдје треба да имате играчке које садрже неке 
друге особине у односу на играчке из радионице број 55.

Завршна 
активност 

Дјеца стану у круг и свако има задатак да додирне нешто на себи и каже шта је осјетило под 
руком, које карактеристике та ствар има.

Материјал и 
прилози играчке из центра/учионице, врећа

 Креативни смо 1 

Очекивани циљ: развој фине моторике и подстицање креативности код дјеце

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима
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Уводна активност 

Осмислите једну кореографију, са дјецом и њиховим длановима, која спада у тзв. тапшалице. Нпр. 
дјеца играју у пару и дланови су им окренути према партнеру. Тапшалица иде тако што дјеца прво 
ударе једно друго лијевим дланом, онда десним, онда одједном са оба. Овакве комбинације су 
могуће на различите начине уз бројање било које бројалице.

Главна активност

Дјеца се дијеле у групе од по четири члана. Свака група добија колаж папире разних боја, комад 
тањег картона, љепило, папирне тањире (по четири по групи) и маказе.

Прије ове радионице, који дан раније можете да напоменете дјеци да могу да донесу од куће 
комадиће грана и неке друге ствари које иду уз дрвеће, као нпр. жирови, шишарке, итд. Дјеци ћете 
рећи да праве свој парк из маште.

На колаж папирима дјеца исцртавају своје дланове и онда их изрезују. Побрините се да старија 
дјеца изрезују, а млађа цртају.

Од картона треба да направе стабло, а од исјечених шака крошње. Тако праве дрвеће које ће 
чинити један парк из маште. Стабло лијепе на папирни тањир, а исјечене шаке на стабло. Уколико 
су дјеца донијела и гранчице, шишарке и жирове и они могу да постану дио цијеле ове маштовите 
приче.

Завршна 
активност 

Изложба паркова се одвија у просторији у којој се ради. Као и раније, дјеца изложе своје радове, 
али обилазе и друге, и позитивно коментаришу. 

Материјал и 
прилози колаж папири разних боја, комад тањег картона, љепило, папирни тањири и маказе

 Печемо хљеб 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца стоје у кругу и свако има задатак да каже назив једне намирнице која се користи за припрему 
јела. Треба да их подстичете да их не понављају.

Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца ће кувати. Заједно ће правити хљеб. За ову активност је потребно 
да дјецу подијелите у групе по четворо и да им кажете да ће пећи хљеб. 

Прво провјерите да ли сва дјеца знају од чега се прави хљеб. Поразговарајте са групом да бисте 
видјели да ли им је јасно шта ће радити. Прођите са њима процес припреме хљеба: (1) припрему 
свих састојака, (2) мијешење састојака, (3) обликовање и стављање на печење у рерну. 

Након разговора, дјеци дајете задатак да припреме све састојке који су им потребни за мијешење 
хљеба. Овдје се као материјал могу користити глинамол и пластелин, али савјетујемо коришћење 
брашна и воде, како би рад на изради хљеба био аутентичнији. 

За разлику од претходних радионица, овдје свако дијете мијеси за себе. Када се маса умијеси, онда 
им се треба рећи да хљеб треба оставити да одстоји. За то вријеме дјеца перу руке. Након што 
оперу руке, посједају на под и васпитач им прича о значају хљеба у нашој исхрани.  

Сљедећи корак у овој активности је дегустација јела, коју врши васпитач. Прије дегустације, свака 
група сервира хљеб. Приликом дегустације, васпитач поставља сљедећа питања:

1) Од чега је овај хљеб направљен?
2) Како сте га припремали?
3) Како се и када хљеб једе?

Након дегустације, похвалите сваки хљеб и сваку групу наградите аплаузом. 
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Напомена за 
главну активност

(а) Уколико имате прилику, било би одлично када бисте са дјецом могли да одете у пекару, па да 
дјеца тамо гледају како се хљеб и остала пецива праве и да то раде заједно са пекарима. Такође, не 
би било лоше уколико је неко од родитеља пекар, да  он изводи ову активност.
(б) Важно је да за ову активност имате намирнице или у природном облику или на фотографијама, 
као и готове производе, како би мања дјеца могла да имају потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје мушки 
и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Овом активношћу 
радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у друштву.

Завршна 
активност 

На крају се игра игрица ''Велики сендвич''. Дјеца посједају на столице у круг. Игрицу објашњавате 
на сљедећи начин: ''Дјецо, сви ставите рукице на своје бутине и слушајте како ћу вам објаснити 
игрицу која се зове Велики сендвич. Ми ћемо сада правизи један велики немогући сендвич, на 
сљедећи начин. Ја ћу почети игрицу, тако што ћу своју десну руку пружити до свог другара са 
десне стране и казати: Изволи кришку хљеба! Он/она ће своју лијеву руку поставити на моју 
десну и рећи: Хвала! Онда ће своју десну руку пружити према другару са десне стране и рећи: Ја 
ћу додамти нпр. маслац. Онда ће другар са десне стране своју лијеву руку ставити на десну свога 
претходног другара и поново рећи: Хвала! И онда пружа своју десну руку и каже: Ја ћу додати 
____________ (нешто од намирница за сендвич)! И тако идемо све у круг док не направимо велики 
немогући сендвич'' 

Када сви увежу руке, устанете и викнете: ЈУПИ! УСПЈЕЛИ СМО! НАПРАВИЛИ СМО ВЕЛИКИ 
СЕНДВИЧ!

Материјал и 
прилози брашно, вода

 Пишемо 5 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину и грубу 
моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Простор у којем радите размјестите тако да поставите столице у круг (седам столица). Повежите 
их конопцем на висини од 5 цм. Дјеца имају задатак да се крећу у слалому између столица, али 
да прескачу конопац. Раде појединачно. Први круг прелазе тако што конопац прескачу једном, па 
другом ногом, а други круг раде тако што конопац прескачу са обје ноге заједно, лицем окренути 
према конопцу.

Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Материјал прилагодити сваком дјетету.

Завршна 
активност 

Након вјежби истезања, радите мало на разгибавању прстију, тако што дјеца:
1) скупљају и шире прсте по 10 пута,
2) помијерају прсте као да свирају клавир, један по један.

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице, конопац
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 Бојимо 3 

Очекивани циљ: развој моторичких способности за велике и мале покрете, вјежбање притиска оловке на папир, 
оријентације у малом простору, развој говора и когниције

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца раде вјежбе загријавања. 
1) Врте главом у једну, па у другу страну.
2) Врте руке заједно у правцу према напријед, па према назад.
3) Врте куковима у једну, па у другу страну.
4) Раде по 5 чучњева.

Главна активност 

У главној активности дјеца се подијеле у четири групе и свака група добије слику једне биљке и 
задатак да је обоји. Боје сви заједно и договарају се како ће комбиновати боје. Биљке не морају да 
буду обојене реалним бојама које су у природи. Важно је у овој активности да дјеца сарађују и да 
користе што више боја, као и да цртеж буде обојен са што мање прелазака преко линија.

Завршна 
активност 

На крају свака група остави свој цртеж на столу и креће се у обилазак цртежа. Стане се поред 
свакога и дјеца позивитно коментаришу бојење. Свака група се награди аплаузом.

Материјал и 
прилози слике са биљкама, бојице

 Моделујемо од папира 

Очекивани циљ: развој фине моторике, социо-емоционални развој

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Подијелите дјецу у парове, нека се окрену једно према другоме и радите сљедеће вјежбе 
координације:

1) Руке су иза главе спојене и дјеца дижу једну па другу ногу од пода, наизмјенично;
2) Руке су иза главе спојене и дјеца се из стојећег положаја пребацују у сједећи, али не 

користећи руку; 
3) Парови легну на под, споје табане и возе бицикл. 

Главна активност 

У овој активности дјеца раде са папиром, али тако да ви , користећи интернет, припремите 
различите начине прављења разних облика биљака и животиња уз помоћ папира. Старија дјеца 
(5-6 година) могу помагати у исијецању и обликовању папира, а млађа у обликовању доминантно, 
али и у исијецању једноставних форми (праволинијски). 

Задатак је да осмислите шта би дјеца све могла да праве од папира и да на овој креативној 
радионици радите сви заједно.

Завршна 
активност 

Након што завршите претходну активност и дјеца виде своје продукте, сви посједају у круг на поду 
и свако од њих каже како му се свидјела ова активност.

Материјал и 
прилози папири разних боја, лијепило, картони
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7. мјесец
 Баке и деке 

Очекивани циљ: разговор са дјецом о члановима шире породице, баки и деди, о њиховој улози у одрастању 
дјетета, подстицање когнитивног и социо-емоционалног развоја, као и развоја моторике

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Сви стоје у кругу једно иза другог и крећу се по директиви васпитача:
1) Када васпитач каже чучни, дјеца чучну и ходају у том положају;
2) Када васпитач каже скокић, дјеца чучну и малим скоковима се крећу;
3) Када васпитач каже ходај, дјеца ходају.

Напомена за 
уводну активност

Прије радионице сазнајте од родитеља имате ли у групи неко дијете које нема баку или деду. Ако 
имате онда нека то дијете говори о неком другом члану породице, само не о мами и тати.

Главна активност 

Дјеца посједају на под и васпитач им каже да ће им прочитати пјесмицу, а они ће слушати. Читајте 
пјесмицу од строфе до строфе и сваку коментаришите са њима. У коментарима обавезно питајте 
да ли и они тако раде.

Бакица

Донио сам бакице 
букет од маслачка, 
да ти кажем хвала: 
 
За све твоје ријечи 
тихо што ћеш рећи, 
за све колаче, 
слатке што ћеш пећи. 
 
У вечери дуге 
кад нам читаш приче, 
кад нас браниш, 
ако мама виче. 
 
Донио сам теби, 
да ти кажем хвала, 
за све топле загрљаје 
ти што си нам дала. 
 
Јер друго ја не знам 
што бих ти дао, 
а цвјетиће ове 
за тебе сам брао. 
 
Погледа га бака 
са сузом у оку, 
у загрљају био је 
у најбржем скоку34.

Напомена за 
главну активност

Разговор са дјецом проширите и на друге чланове шире породице, нарочито ако имате дијете 
у групи, које нема баку. Овдје је циљ да они схвате колико су важни и други чланови наше 
породице.

Завршна 
активност 

Сви стоје у кругу и васпитач каже: ''Сада ћете рукама показати шта бисте поклонили својој баки 
(ии деди, тетки, ујаку, стрицу, итд.)

Материјал и 
прилози Пјесмица

34  Аутор Љерка Варга
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 Креативни смо 2 

Очекивани циљ: подстицање креативности, развоја фине моторике

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Након вјежби истезања постајете бубамаре. Игра се игра тако што се дјеци каже: ''Дјецо, сада ћемо 
постати бубамаре. Оне и лете и знају да се задржавају на подлози. Тако ћете и ви. Када кажем 
ЛЕТИТЕ, ви ћете да раширите руке и што брже можете машете њима и летите, али пажљиво, 
да се не бисте ударили. Када кажем СЛЕТИТЕ, ви ћете као и бубамаре слетјети, покупити своја 
крила уз тијело и чучнути. Када кажем ХОДАЈТЕ, ви ћете у чучећем положају са рукама уз тијело 
ходати. Почињемо!''

Главна активност 

У главној активности дјеца добијају папире и водене бојице и цртају некога ко им је најдражи из 
шире породице. 

Након што нацртају, они представљају своје цртеже и говоре зашто су одабрали баш ту особу и 
што им је она најдража.

Завршна 
активност 

Дјецу подијелите у парове и сваком пару дате балон, који треба да ставе између глава. Онда им 
кажете да ћете пуштати музику различитих ритмова и да они треба да плешу, а да балоне држе 
између глава. Онај пар којем балон испадне, излази из игре, а остали настављају. Игру компликујете 
тако што убрзавате музику.

Материјал и 
прилози папир, водене бојице, балони

 Полигон 9 

Очекивани циљ: дјеци се подстиче развој моторике и чула, те социо-емоционални развој

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој активности дјеца се разгибавају, уз команде васпитача: лијево, десно, напријед, назад, горе, 
доље, косо лијево, косо десно. Сви стоје у кругу и васпитач каже ЛИЈЕВО, а они се помјере у 
лијево, па каже ДЕСНО, а они де помјере у десно. Када каже НАПРИЈЕД сви направе корак 
напријед, када каже НАЗАД, сви корак назад, на команду ДОЉЕ сви чучну, на команду ГОРЕ, сви 
устану, на команду КОСО ЛИЈЕВО иду у лијеву страну укосо, а на команду КОСО ДЕСНО иду у 
десну страну укосо.

Напомена за 
уводну активност

Дјеца која имају 3 и 4 године неће бити у стању да разликују лијево и десно, али то није битно јер 
ће имитирати друге. Оно што је важно јесте да им одредите лијево или десно према руци коју 
користе у писању и да тако знају једну страну, а другу онда одређују као супротну.
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Главна активност 

У просторији у којој радите или напољу, уколико можете, направите полигон са столицама, 
столовима и мјестима гдје треба да се иде укосо на лијеву и десну страну. То ће бити полигон који 
ће дјеца прелазити завезаних очију, али уз помоћ својих другара. 

Полигон се прелази тако што дијете којем су очи завезане, иде испред, а иза њега иде његов 
другар. Комуникација која између њих постоји јесте, лијево, десно, напријед, назад, дигни ногу, 
прескочи. Дјеца полигон треба да прелазе полако, а притом не  треба развијати такмичарску 
атмосферу. Нарочито је важно да малој дјеци, која још нису начисто која је која страна, оставите 
довољно времена да разлуче и да уче. 

Када правите парове, настојте да у пару буду мали и велики, тако да велики воде мале. Када мали 
заврше, онда упарите велике и нека они једни са другима прођу полигон, али тако што ћете 
извршити одређене измјене, како се не би кретали на основу памћења.

Напомена за 
главну активност

Дјеца која имају потешкоће у физичком развоју, у овој игрици могу да учествују тако што ће 
водити свога другара, али онда треба да прилагодите полигон тако да се то дијете може кретати.

Завршна 
активност 

Пустите неку инструменталну музику и реците дјеци да легну на под и да слушају мелодију. Нека 
тако леже неколико минута.

Материјал и 
прилози столице, столићи, конопац, коцкице

 Извини/опрости 

Очекивани циљ: подстицање социо-емоционалног развоја радом на емоцији љутње и понашањима која се уз њу 
вежу, а једно од њих је извињење 

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 
Дјеца стоје у кругу и свако од њих наводи име особе којој је задњи пут рекао извини. Ако неко од 
њих никада није рекао извини, не треба га критиковати, већ рећи да је то у реду и да ћете о томе 
разговарати.

Главна активност 

У оквиру ове активности подсјетићете се емоције љутња и од њих тражити да вам кажу: 
1) када они осјећају љутњу,
2) када њихови другари осјећају љутњу,
3) када њихови родитељи осјећају љутњу.

Након тога разговарате о томе када ми љутњу изазовемо код другога, шта ми радимо да се други 
наљуте. Затим их питате:

1) Да ли сте ових дана урадили нешто што није требало, или нисте смјели, па сте другога 
наљутили?

2) Шта треба да се уради у ситуацији, када погријешите, па се друга особа наљути?
Овдје разговарате о томе како треба да кажу ИЗВИНИ или ОПРОСТИ.

Затим им објасните колико је важно да признамо грешку, колико то значи другој особи и како ће 
нас она више цијенити и вољети. Признавање грешке је једна врста одговорног понашања коју 
дјеца треба да усвоје, како у игри и раду између себе, тако и на релацији одрасли – дијете. 

Завршна 
активност 

Дјеца стану у круг и васпитач им каже да својим тијелом покажу како би се понашали када 
изговарају ријеч ИЗВИНИ.

Материјал и 
прилози
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 Учимо пјесмицу 4 

Очекивани циљ: дјеца уче пјесмицу, правилан изговор гласова и вјежбају памћење садржаја

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Пустите им било какву инструменталну музиу и плешите са њима у ритму те музике. Свако може 
да се покреће како год жели.

Главна активност 

Васпитач каже: ''Дјецо, прошли пут смо разговарали о љутњи и ријечи извини. Причали смо о томе 
колико је важно да се извинимо када погријешимо. Данас ћемо учити пјесмицу о тој ријечи.''

Четири најважније 
мале ријечи, 
лако је од срца  
искрено рећи! 
 
Оне су само  
зато мале 
да би у дјечје  
срце стале. 
 
Доброг су срца  
најбољи гости: 
МОЛИМ, ХВАЛА, 
ИЗВОЛИ, ОПРОСТИ35.

Пјесмицу вјежбати уз пратњу покретима. 

Завршна 
активност 

Дјеца уз помоћ васпитача изводе пјесмицу наглас, и уз осмишљену кореографију, и на крају загрле 
свога пријатеља из групе.

Материјал и 
прилози пјесмица, музика за плес

 Мала кошарка 1 

Очекивани циљ: дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност  

Дјеца раде вјежбе загријавања. 
1) Врте главом у једну, па у другу страну.
2) Врте руке заједно у правцу према напријед, па према назад.
3) Врте куковима у једну, па у другу страну. 
4) Раде по 5 чучњева.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

35  Аутор Александар Калмар
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Главна активност 

Дјеца се подијеле у три групе по годинама (трогодишњаци, четворогодишњаци и петогодишњаци 
са шестогодишњацима) и свака група би требало да добије по једну лопту којом се игра на 
сљедећи начин: 
a) групе стоје, а на 10 м од њих се налази нешто што има улогу коша (корпа или кутија), а између 

су два чуња око којих дијете треба да прође, само је важно да је за све групе исте величине и:
1) сваки члан групе води лопту (доминантном руком) до ''коша'', стане на удаљеност од 1 м 

(означена је) и убацује у ''кош''. Шта год да се деси, да убаци или не, узима лопту и води 
је назад до другара из групе. Тако иду сви редом у групи. Свако дијете треба ову вјежбу 
да уради по 5 пута. Битно је да им се нагласи да вјежба није такмичарског карактера, тако 
да не журе, већ да се труде да воде лопту како треба;

2) када ураде 5 пута једном руком, онда раде 5 пута другом руком.
b) Потом ''кош'' постаје ''гол'', тако што се полегне и групе раде сљедеће вјежбе:

1) након што ураде обје вјежбе руком, то исто раде ногом, али тако да лагано гурају лопту 
испред себе ногом и када приђу линији са које су убацивали у ''кош'', стају и шутирају 
лопту у ''гол''; 

2) затим промијене ногу којом воде лопту.

Напомена за 
главну активност Ова активност треба да се ради напољу.

Завршна 
активност 

Пустите неку инструменталну музику и реците дјеци да легну на под и да слушају мелодију. Нека 
тако леже неколико минута.

Материјал и 
прилози лопте, корпе или кутије

 Гледамо слике, причамо причу 7 

Очекивани циљ: препричавање слике, уочавање дијелова слике, повезивање садржаја, координација покрета

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У уводној игри раде се вјежбе за координацију покрета. Ове вјежбе дјеца раде индивидуално. 
Васпитач исцрта кругове на поду просторије у којој раде и то тако што их црта на сљедеће 
начине:

1) један испред другога (10 кругова),
2) један поред другога (6 парова).

Дјеца имају задатак да пролазе први ред кругова, скачући са обје ноге у сваки круг а затим исто 
тако наизмјенично, цик-цак и други ред кругова (који су упарени), али тако што ће код другог реда 
кругова наизмјенично у кругове да убацују лијеву па десну ногу. Ове вјежбе свако дијете понавља 
по 5 пута.

Напомена за 
уводну активност

Ову вјежбу не могу да раде дјеца која имају проблема у физичком развоју, али они могу да 
контролишу другаре и да их исправљају.

Главна активност 

У овој активности радите препричавање слике, с тим да најмлађа дјеца (3-4 године) имају задатак 
да опишу шта виде на слици, док старији (5-6 година) смишљају причу.

На причи радите заједно на нивоу цијеле групе. Васпитач држи слике, почевши од прве, па до 
четврте. Најмлађи интерпретирају шта виде на свакој од њих, а када се прођу све слике, онда се 
смишља прича.

Завршна 
активност 

Сви стану у круг и васпитач каже да имају задатак да направе смијешну фацу, како би другара са 
своје лијеве стране насмијали.

Материјал и 
прилози прича по сликама
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 Разгибавамо прстиће 2 

Очекивани циљ: подстицање креативности, развој когниције и фине и грубе моторике и усмјеравање пажње

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца се подијеле у парове и једно из пара је јабука, а друго крушка. Када васпитач каже јабуке, 
онда јабуке јуре крушке, а када каже крушка, онда крушке јуре јабуке.

Главна активност 

Ово је активност у којој ће дјеца на картону лијепити зрна пасуља, различитих боја и правити 
различите облике цвјетова.

За ову активност дјецу подијелите у групе од по четворо и свака група ради на изради једног 
цвијета, добија картон и различите боје пасуља.

Напомена за 
главну активност

Било би добро да родитеље неколико дана раније напоменете да свако дијете донесе зрна пасуља, 
али различитих врста, како бисте имали што више боја.

Завршна 
активност 

Дјеца слиједе инструкције васпитач и крећу се по просторији:
1) ходај
2) трчи 
3) успори
4) стани

Материјал и 
прилози пасуљ, картони, љепило

 Правимо пицу 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност У уводу ћете радити различите врсте ходања. Дјеца ће ходати на прстима, на петама, на 
спољашњим и унутрашњима крајевима стопала. 
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Главна активност 

У оквиру ове активности, дјеца ће кувати. Заједно ће правити пицу. За ову активност је потребно 
да дјецу подијелите у групе по четворо и да им кажете да ће пећи пицу. 

Прво провјерите да ли сва дјеца знају шта је пица и од чега се прави. Поразговарајте са групом, 
да бисте видјели да ли им је јасно шта ће кувати. Прођите са њима процес припреме пице: (1) 
припрема надјева за пицу, (2) припрема тијеста, (3) печење пице.

Материјал који користе је: пластелин, глинамол, папир, оловке и маказице.

У свакој групи се дјеца прво организују, тако што одреде главног кувара, а након тога подијеле 
одговорности. Прво што треба да раде јесте да треба да направе облике поврћа и меса које ће 
ставити на пицу. Овдје савјетујемо да се све то прави од пластелина и глинамола, а да се тијесто за 
пицу исијеца од папира. Када сви заврше припрему састојака за пицу, онда их стављају на исјечене 
колутове тијеста. 

Када дјеца посложе пице, стављају их у рерне и пеку.    

Сљедећи корак у овој активности је дегустација јела, коју врши васпитач. Прије дегустације, свака 
група сервира пицу на тањир. Приликом дегустације васпитач поставља сљедећа питања:

1) Шта се све налази на пици?
2) Како сте је припремали?
3) Опишите ми за шта је ко у групи био задужен!
4) Како се и када пица једе?

Након дегустације похвалите пицу и сваку групу наградите аплаузом. Након тога причајте о томе 
одакле долази пица и како се стварно спрема. 

Напомена за 
главну активност

Важно је да за ову активност имате намирнице, или у природном облику, или на фотографијама, 
као и готове производе, како би мања дјеца могла да имају потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје мушки 
и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Овом активношћу 
радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у друштву.

Завршна 
активност На крају станете у круг и питате дјецу: ''Да ли вам се свиђа прављење пице? Зашто?''

Материјал и 
прилози папир, маказице, пластелин, глинамол, тањири

 Пишемо 6 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину и грубу 
моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна 
активност 

Простор у којем радите размјестите тако да поставите столице у круг (седам столица). Повежите 
их конопцем на висини од 5 цм. Дјеца имају задатак да се крећу у слалому између столица, али да 
прескачу конопац. Раде појединачно. Први круг прелазе тако што конопац прескачу једном, па другом 
ногом, а други круг раде тако што конопац прескачу са обје ноге заједно, на страну, боком окренути 
према конопцу.

Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Материјал одређујете сходно вјештини сваког дјетета.

Завршна 
активност

Након вјежби истезања, радите мало на разгибавању прстију, тако што дјеца:
1) скупљају и шире прсте по 10 пута,
2) помијерају прсте као да свирају клавир, један по један.

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице, конопац
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 Склапамо мозаик 

Очекивани циљ: развој моторичких способности за велике и мале покрете, вјежбање притиска оловке на папир, 
оријентације у малом простору, развој говора и когниције

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца раде вјежбе загријавања. 
1) Врте главом у једну, па у другу страну.
2) Врте руке заједно у правцу према напријед, па према назад.
3) Врте куковима у једну, па у другу страну.
4) Раде по 5 чучњева.

Главна активност 

У главној активности дјеца се подијеле у четири групе и свака група добије слику једне дјевојчице 
и дјечака и задатак да их попуни мозаиком и изразе емоцију љутње на њима. Боје сви заједно и 
договарају се како ће комбиновати боје. Слике не морају да буду облијепљене реалним бојама које 
су у природи. Важно је у овој активности да дјеца сарађују и да користе што више боја, као и да 
цртеж буде обојен са што мање прелазака преко линија.

Завршна 
активност

На крају свака група остави свој мозаик на столу и креће се у обилазак мозаика. Стане се поред 
свакога и дјеца коментаришу лијепљење. Овдје је важно да науче начин на који се указује на 
грешку. Свака група се награди аплаузом.

Материјал и 
прилози слике са изразима лица дјечака и дјевојчице, колаж папир, љепило

 Причамо причу 6 

Очекивани циљ: усмјеравање пажње на звукове у околини и на садржај који се прича, препричавање садржаја својим 
ријечима, одговарање на питања, развој моторичких вјештина.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у ред, једно иза другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Могу и да направе 
круг, како би се могли у кругу кретати једно иза другог. Затим им дајете инструкцију: ''Сада ћемо 
брати грожђе и чупати траву. Када беремо грожђе, јако подигнете руке према горе, јер је грожђе 
јако високо, и цијело тијело издужите, а када чупамо траву, онда се савијете према доље, али не 
савијате кољена и руке пружите до пода. Идемо сада! Бери грожђе, чупај траву!'' Ову активност 
изводите тако да дјеца направе пет кругова. Када то ураде, пређете на сљедећу.

Напомена за 
уводну игрицу

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.
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Главна активност 

Дјеца посједају у круг и васпитач их уводи у активност причања приче: ''Дјецо, сада ћу вам 
прочитати једну причу, а онда ћемо о њој говорити. Прича се зове Цврчак и мрав. Слушајте 
пажљиво!''

Био једном један цврчак, који је стално лежао и свирао и ништа није радио. Његов комшија мрав је 
цијело љето вриједно радио, сакупљао жито и сјеменке. Пролазећи поред цврчка, мрав га погледа, 
он га упита: ''Је ли, шта ти стално радиш, зашто мало не одмориш?'', а мрав му одговори: ''Не 
могу, скупљам храну за зиму, требаће ми да не будем гладан.'' Цврчак се на то насмија и настави 
даље да свира и лежи.

Када је дошла зима, цврчак није могао ништа себи да нађе за јело. Све јела што је имао, појео је 
у јесен и сада више ништа нема. Сјети се он мрава и оде до њега. Покуца му на врата и мрав му 
отвори. ''Имаш ли нешто за јело?'' упита цврчак мрава, а овај му одговори: ''Знам ја ко си ти. Ти 
си онај што је цијело љето лежао и свирао, док сам ја радио. Хајде сада свирај и пјевај!'' рече му 
мрави и затвори врата.36

Након читања приче разговарате са дјецом:
1) Како се зове прича коју смо читаоли?
2) Ко су главни ликови у овој причи?
3) Шта је радио цврчак, а шта мрав на почетку приче?
4) Шта се десило цврчку када је дошла зима?
5) Како се зове понашање које је имао цврчак у овој причи?
6) Како се зове понашање које је имао мрав у овој причи?
7) На кога ви више личите, на цврчка или на мрава?

Након овог разговора дјеца размишљају о томе како би они могли да помажу својим родитељима 
и да се вриједно понашају као мрав из приче.

Завршна 
активност

Дјецу подијелите у парове и сваком пару дате балон, који треба да ставе између глава. Онда им 
кажете да ћете пуштати музику различитих ритмова и да они треба да плешу, а да балоне држе 
између глава. Онај пар којем балон испадне, излази из игре, а остали настављају. Игру компликујете 
тако што убрзавате музику.

Материјал и 
прилози прича, музика, балони

8. мјесец
 Прољеће 

Очекивани циљ: учење о карактеристикама годишњих доба, подстицање љубави према природи, подстицање 
социо-емоционалног и моторичког развоја

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у ред, једно иза другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Могу и да направе 
круг, како би се могли у кругу кретати једно иза другог. Затим им дајете инструкцију: ''Сада ћемо 
брати јабуке и чупати траву. Када беремо јабуке, јако подигнете руке према горе, јер су јабуке 
јако високо, и цијело тијело издужите, а када чупамо траву, онда се савијете према доље, али не 
савијате кољена и руке пружите до пода. Идемо сада! Бери јабуке, чупај траву!'' Ову активност 
изводите тако да дјеца направе један круг. Када то ураде, пређете на сљедећу.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

36  Езопова басна
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Главна активност 

На овој активности обрађујете годишње доба прољеће. Са дјецом причајте о прољећу, о његовим 
карактеристикама: све почиње да расте, лишће зелени, цвијеће цвјета, итд. 

Након разговора о прољећу прелазите на активност украшавања кутија за ципеле уз помоћ папира 
и правог цвијећа. Правите прољећне корпице. Дјецу подијелите у групе од по пет чланова и свака 
група нека добије задатак да уради по једну корпицу.

Напомена за 
главну активност

Уколико радите у руралном крају, на овој радионици гост може да вам буде неко од родитеља, ко 
ће са дјецом разговарати о томе шта се све ради у прољеће на њивама и у баштама, те воћњацима.

Завршна 
активност Изложба прољећних корпица

Материјал и 
прилози колаж папир, маказице, љепило, кутије за ципеле

 Нешто смо додирнули 3 

Очекивани циљ: подстицање тактилног чула, препознавање предмета помоћу чула додира, развој моторике, 
уочавање предмета у простору

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Испред дјеце поређате различите предмете, али њима познате, играчке којима се играју. Нека их 
буде 10. Затим их прекријете платном и замолите некога од дјеце узраста 5-6 година да уклони 
један предмет, а да остали не виде. Најмлађи (3-4 године) добијају задатак да погађају који предмет 
недостаје. Ово се понавља неколико пута, с тим да можете и да усложњавате, па да уклањате више 
премета, када учествују и старија дјеца (5-6 година).

Напомена за 
уводну активност Уколико у групи имате слијепо дијете, онда оно може да буде ваш сарадник у уклањању играчки.

Главна активност 

За ову активност је потребна непровидна врећа у коју ћете стављати предмете из уводне 
активности, један по један, како буде текла активност. Када ставите један од предмета, да дјеца не 
виде, замолићете некога од старије дјеце да дође до вас и да, опипавајући предмет, описује његове 
особине. Остала дјеца погађају о ком је предмету ријеч. Овдје је важно да дјеца што детаљније 
описују предмет и да користе што више придјева.

Напомена за 
главну активност

Како сте ову вјежбу имали у радионицама број 55 и 67, овдје треба да имате играчке које садрже 
неке друге особине у односу на играчке из радионица број 55 и 67.

Завршна 
активност

Дјеца стану у круг и свако има задатак да додирне нешто на себи и каже шта је осјетило под 
руком, које карактеристике та ствар има.

Материјал и 
прилози играчке из центра/учионице, врећа

Моје активности у кући

Очекивани циљ: дјеца уче о пословима у кући, својој улози у свему томе, развијају моторику и подстиче им се 
социо-емоционални развој

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима



107

Приручник за коришћење Методологије рада центра за рани раст и развој

Уводна активност 

Дјеца стоје у кругу и васпитач каже: ''Дјецо, сада ћемо се мало разгибати, тако што ћемо прати 
веш, циједити га и качити на штрик. Ја ћу вам показати покрете, па ћемо онда сви заједно.'' 

Онда им покажете покрете које ће имитирати:
1) Када перу веш, онда се сагну и праве покрете горе – доље, као да трљају веш о чабар;
2) Када га циједе, имитирају покрете увртања веша;
3) Када га каче, протежу се према горе и руке дижу изнад главе и праве покрете прстима, 

као да каче веш. 

Вјежба иде тако што редом васпитач наводи активности и изводи их, а дјеца га имитирају.

Напомена за 
уводну активност

(а) Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.
(б) За ову активност не би било лоше да имате слику жена које перу веш на овакав начин, јер је 
то стари начин прања веша у Босни и Херцеговини и околини.

Главна активност 

Потом дјеци кажете да ће учити активности које они могу да раде у кући и да на тај начин 
помогну својим родитељима. Прво о чему разговарате јесте које су то активности којима они могу 
да помогну својим родитељима у кућанским пословима.

Затим им кажете да ћете на овој активности да вјежбате неке од њих:
1) постављање и склањање тањира и есцајга са стола;
2) слагање својих ствари (мајице, панталоне, дуксерице, тренерке);
3) поспремање кревета;
4) слагање играчака.

Просторију подијелите на четири сектора, за ове четири активности, као и дјецу што треба да 
подијелите у четири  групе, јер не могу сви у исто вријеме да раде исте ствари.

Свакој групи ћете показати шта треба да ради и посматраћете како они то раде. Свако дијете 
треба да добије прилику да савлада радњу која му је дата, значи да је понавља онолико пута колико 
је потребно. 

Напомена за 
главну активност

За ову активност вам треба и помоћ родитеља, који ће својој дјеци спаковати за овај дан по једну 
мајицу, панталоне, дуксерицу и тренерку.

Завршна 
активност 

Када заврше са вјежбањем, разговарајте мало о томе како им се чине ове активности и да ли 
су им тешке, те да ли постоји још нешто што би они могли да раде и да тиме помогну својим 
родитељима.

Материјал и 
прилози мајица, дуксерица, панталоне, тренерка, пластични есцајг, папирни тањири, плахта и јастук

 Загрљај 

Очекивани циљ: подстицање социо-емоционалног развоја радом на емоцији туга и понашањима која се уз њу вежу, 
а једно од њих је грљење, дружење и тјешење 

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца одговарају на питање када су тужни и шта желе да други раде када су они тужни.
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Главна активност 

Васпитач дјеци прича причу, али тако као да је истинита и као да је за њу недавно чуо. Васпитач 
каже: ''Дјецо, недавно сам чуо/ла једну причу о старом деди, кога су сви напустили и који је остао да 
живи сам у кући. Није имао никога да са њим прича, никога да са њим једе, никога да са њим гледа 
телевизију, никога да попије кафу са њим.''

Након што и ово испричате питајте их:
1) Како се овај деда осјећао?
2) Шта мислите зашто се тако осјећао?
3) Како бисте се ви осјећали да сте на његовом мјесту?
4) Како бисте ви помогли овом деди да му буде боље?

Затим им кажете да сједну за столове и да уз помоћ папира, оловака и бојица, те маказа направе 
неки поклон за овог старог доброг чику.

Завршна 
активност Дјеца се подијеле у парове и свак пар се загрли и држи загрљен 30 секунди без помијерања.

Материјал и 
прилози папир, оловке, маказе, бојице, љепило

 Мала кошарка 2 

Очекивани циљ: Дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца раде вјежбе загријавања. 
1) Врте главом у једну, па у другу страну.
2) Врте руке заједно у правцу према напријед, па према назад.
3) Врте куковима у једну, па у другу страну. 
4) Раде по 5 чучњева.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

Дјеца се подијеле у три групе по годинама (трогодишњаци, четворогодишњаци и петогодишњаци 
са шестогодишњацима) и свака група би требало да добије по једну лопту којом се игра на 
сљедећи начин: 
a) Групе стоје, а на 10 м од њих се налази нешто што има улогу коша (корпа или кутија), а 

између је један столић, испод којег дијете треба да прође, само је важно да је за све групе исте 
величине и:
1) Сваки члан групе води лопту (доминантном руком) до ''коша'', стане на удаљеност од 1 м 

(означена је) и убацује у ''кош''. Шта год да се деси, да убаци или не, узима лопту и води је 
назад до другара из групе. Тако иду сви редом у групи. Свако дијете треба ову вјежбу да 
уради по 5 пута. Битно је да им се нагласи да вјежба није такмичарског карактера, тако да 
не журе, већ да се труде да воде лопту како треба;

2) Када ураде 5 пута једном руком, онда раде 5 пута другом руком.
b) Тада ''кош'' постаје ''гол'', тако што се полегне и групе раде сљедеће вјежбе:

1) Након што ураде обје вјежбе руком, то исто раде ногом, али тако да лагано гурају лопту 
испред себе ногом и када приђу линији са које су убацивали у ''кош'', стају и шутирају 
лопту у ''гол''; 

2) Затим промијене ногу којом воде лопту.

Напомена за 
главну активност

(а) Ова активност треба да се ради напољу.
(б) Када се провлаче, држе лопту у руци.

Завршна 
активност Одаберите неку од вјежби за подстицање моторичког развоја. 
Материјал и 
прилози лопте, корпе или кутије
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 Гледамо слике, причамо причу 

Очекивани циљ: препричавање слике, уочавање дијелова слике, повезивање садржаја, координација покрета

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У уводној игри раде се вјежбе за координацију покрета. Ове вјежбе дјеца раде индивидуално. 
Васпитач исцрта кругове на поду просторије у којој раде и то тако што их црта на сљедеће 
начине:

1) један испред другога (5 кругова),
2) један поред другога (6 парова),
3) један испред другога (5 кругова).

Дјеца имају задатак да пролазе први ред кругова, скачући са обје ноге у сваки круг, а затим исто 
тако наизмјенично, цик-цак и други ред кругова (који су упарени), али тако што ће код другог реда 
кругова наизмјенично у кругове да убацују лијеву па десну ногу, по једну. Ове вјежбе свако дијете 
понавља по 5 пута.

Напомена за 
уводну активност

Ову вјежбу не могу да раде дјеца која имају потешкоће у физичком развоју, али они могу да 
контролишу другаре и да их исправљају.

Главна активност 

У овој активности радите препричавање слике, с тим да најмлађа дјеца (3-4 године) имају задатак 
да опишу шта виде на слици, док старији (5-6) година смишљају причу.

На причи радите заједно на нивоу цијеле групе. Васпитач држи слику и подстиче разговор. 
Најмлађи интерпретирају шта виде на свакој од њих, а када се прођу све слике, онда се смишља 
прича.

Напомена за 
главну активност

Овдје је тема непозвани гост. Послије препричавања усмјерите се мало на то да ли је добро 
понашање и када јесте, а када није то што неко непозван дође у госте.

Завршна 
активност 

Сви стану у круг и васпитач каже да имају задатак да кажу ко је за њих као непозван гост увијек 
добродошао, а ко није.

Материјал и 
прилози прича по сликама

 Полигон 10 

Очекивани циљ: дјеци се подстиче развој моторике и чула, те социо-емоционални развој

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој активности дјеца се разгибавају, уз команде васпитача: лијево, десно, напријед, назад, горе, 
доље, косо лијево, косо десно. Сви стоје у кругу и васпитач каже ЛИЈЕВО, а они се помјере у 
лијево, па каже ДЕСНО, а они се помјере у десно. Када каже НАПРИЈЕД, сви направе корак 
напријед, када каже НАЗАД, сви корак назад, на команду ДОЉЕ сви чучну, на команду ГОРЕ, сви 
устану. 

Напомена за 
уводну активност

Дјеца која имају 3 и 4 године неће бити у стању да разликују лијево и десно, али то није битно јер 
ће имитирати друге. Оно што је важно јесте да им одредите лијево или десно према руци коју 
користе у писању и да тако знају једну страну, а другу онда одређују као супротну.
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Главна активност 

У просторији у којој радите или напољу, уколико можете, направите полигон са столицама, 
столовима и мјестима гдје треба да се мало сагну, као нпр. завезати конопац на толикој висини 
да дијете треба мало да чучне да би прошло испод. То ће бити полигон који ће дјеца прелазити 
завезаних очију, али уз помоћ својих другара. 

Полигон се прелази тако што дијете, којем су очи завезане, иде испред, а иза њега иде његов 
другар. Комуникација која између њих постоји јесте, лијево, десно, напријед, назад, дигни ногу, 
прескочи. Дјеца полигон треба да прелазе полако и притом не треба развијати такмичарску 
атмосферу. Нарочито је важно да малој дјеци, која још нису начисто која је која страна, оставите 
довољно времена да разлуче и да уче. 

Када правите парове, настојте да у пару буду мали и велики, тако да велики воде мале. Када мали 
заврше, онда упарите велике и нека они једни са другима прођу полигон, али тако што ћете 
извршити одређене измјене, како се не би кретали на основу памћења.

Напомена за 
главну активност

Дјеца која имају потешкоће у физичком развоју у овој игрици могу да учествују тако што ће водити 
свога другара, али онда треба да прилагодите полигон тако да се то дијете може кретати.

Завршна 
активност

Пустите неку инструменталну музику и реците дјеци да легну на под и да слушају мелодију. Нека 
тако леже неколико минута.

Материјал и 
прилози столице, столићи, конопац, коцкице

 Линије од риже и кукуруза 

Очекивани циљ: подстицање креативности, развој когниције и фине и грубе моторике и усмјеравање пажње

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца се подијеле у парове и једно из пара је јабука, а друго крушка. Када васпитач каже јабуке, 
онда јабуке јуре крушке, а када каже крушка, онда крушке јуре јабуке.

Главна активност 

Ово је активност у којој ће дјеца на картону лијепити зрна риже и кукуруза, и правити различите 
облике без претходно исцртаних линија.

За ову активност дјецу подијелите у групе од по четворо и свака група ради на изради једног 
облика, за који се у групи договоре, добија картон и зрна риже и кукуруза.

Напомена за 
главну активност

Било би добро да родитеље неколико дана раније напоменете да свако дијете донесе зрна риже и 
кукуруза.

Завршна 
активност 

Дјеца слиједе инструкције васпитача и крећу се по просторији:
1) ходај
2) трчи 
3) успори 
4) стани

Материјал и 
прилози рижа, кукуруз, картони, љепило
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 Правимо рижото 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 
Дјеца трче у колони, али различитим темпом. Темпо мијењају на команду васпитача. Команде су: 
лагано, средње брзо, брзо и стани. Васпитач мијења команде без неког правила, а дјеца пазе да не 
ударе у другара испред себе и не смију да се претичу.

Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца ће кувати рижото. За ову активност је потребно да дјецу подијелите 
у групе по четворо и да им кажете да ће правити рижото. Прво провјерите да ли сва дјеца знају 
шта све иде у рижото и да ли су га икада јели. Поразговарајте са групом, да бисте видјели да ли им 
је јасно шта ће радити. Прођите са њима процес припреме рижота: (1) припрема риже, мркве и 
грашка, (2) кување свих састојака.

Након разговора дјеци дајете задатак да припреме све састојке за рижото. Материјал који користе 
је: пластелин и папир.

У свакој групи се дјеца прво организују, тако што одреде главног кувара, а након тога подијеле 
одговорности. Прво што треба да раде јесте да треба да направе рижу, грашак и мркву. Рижу 
треба да праве од папира, тако што ће папир  цјепкати на ситне дијелове величине која подсјећа 
на рижу, а грашак и мркву од пластелина.

Након што направе, треба да их споје и ставе у посуду која представља шерпу. Онда им се објасни 
процес кувања, тј. постепеност стављања ових намирница приликом кувања. 

Сљедећи корак у овој активности је дегустација јела, коју врши васпитач. Прије дегустације свака 
група сервира рижото. Приликом дегустације васпитач поставља сљедећа питања:

1) Шта све има у овом рижоту?
2) Како сте га припремали?
3) Опишите ми за шта је ко у групи био задужен!
4) Како се и када једе рижото?

Након дегустације, похвалите сваки рижото и сваку групу наградите аплаузом. Након тога причајте 
о значају овог јела за наше здравље. 

Напомена за 
главну активност

Важно је да за ову активност имате намирнице, или у природном облику или на фотографијама, 
као и готове производе, како би мања дјеца могла да имају потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје мушки 
и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Овом активношћу 
радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у друштву.

Завршна 
активност На крају сви стану у круг и свако од дјеце каже како му се свидјело радити у групи у којој је радило.

Материјал и 
прилози папир, пластелин, тањири 

 Пишемо 7 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину 
моторику, концентрацију и пажњу

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Реците дјеци да сједну на под и прекрсте ноге или их споје у стопалима. Пустите им композицију 
која се свира на клавиру. Нека је слушају 5 минута и нека мирују. Могу и да затворе очи ако желе.
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Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Материјал бирате у складу са вјештинама дјеце.

Завршна 
активност 

Након вјежби истезања, радите мало на разгибавању прстију, тако што дјеца:
1) скупљају и шире прсте по 10 пута, 
2) помијерају прсте као да свирају клавир, један по један.

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице, кашике, лоптице за стони тенис, чуњеви или неки други слични предмети

 Пишемо 8 

Очекивани циљ: вјежбати координацију око - рука, притисак оловке на папир, прецртавање облика, те фину 
моторику, концентрацију и пажњу

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Реците дјеци да сједну на под и прекрсте ноге или их споје у стопалима. Пустите им композицију 
која се свира на клавиру. Нека је слушају 5 минута и нека мирују. Могу и да затворе очи ако желе.

Главна активност 

Главна активност је писање, односно графомоторичка вјежбе. У овој вјежби дјецу дијелите у три 
групе: трогодишњаци, четворогодишњаци и дјеца од пет и шест година заједно.

Материјал бирате у складу са вјештинама дјеце.

Завршна 
активност 

Игра се игра тако што се дјеци каже: ''Дјецо, сада ћемо постати бубамаре. Оне и лете и знају 
да се задржавају на подлози. Тако ћете и ви. Када кажем ЛЕТИТЕ, ви ћете раширити руке и 
што брже можете махати њима и летјети, али не брзо, да се не бисте ударили. Када кажем 
СЛЕТИТЕ, ви ћете као и бубамаре слетјети, покупити своја крила уз тијело и чучнути. Када 
кажем ХОДАЈТЕ, ви ћете у чучећем положају са рукама уз тијело ходати. Почињемо!''

Материјал и 
прилози свеске, оловке, гумице

 Љето 

Очекивани циљ: дјеца уче о годишњем добу љето, развијају моторичке и когнитивне способности

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност У уводној активности дјеца се разгибавају.

Главна активност 

На овој активности обрађујете годишње доба љето. Са дјецом причајте о љету, о његовим 
карактеристикама и о томе шта људи раде на љето. Посебно обратите пажњу на то да говорите о 
великим врућинама које се јављају и како се од њих могу заштитити. Разговарајте о томе шта они 
раде у љето, да ли иду на неки пут, на планину или море, код родбине, итд.

Након тога дјеца сједају за столове и добијају задатак да цртају како они проводе вријеме када је 
љето. Материјал који цртају могу да бирају.  

Завршна 
активност изложба радова и њихова презентација

Материјал и 
прилози папир, оловке, бојице (све врсте)
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9. мјесец
 Јесен 

Очекивани циљ: дјеца уче о годишњем добу јесен, развијају моторичке и когнитивне способности

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану у ред, једно иза другог, а између сваког дјетета је простор од 1м. Могу и да направе 
круг, како би се могли у кругу кретати једно иза другог. Затим им дајете инструкцију: ''Сада ћемо 
брати грожђе и чупати траву. Када беремо грожђе јако подигнете руке према горе, јер је грожђе 
јако високо, и цијело тијело издужите, а када чупамо траву, онда се савијете према доље, али не 
савијате кољена и руке пружите до пода. Идемо сада! Бери грожђе, чупај траву!'' Ову активност 
изводите тако да дјеца направе пет кругова. Када то ураде, пређете на сљедећу.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

На овој активности обрађујете годишње доба јесен. Са дјецом причајте о јесени, о њеним 
карактеристикама и о томе шта људи раде на јесен. 

Након тога дјеца сједају за столове и добијају задатак да од пластелина моделују плодове воћа 
и поврћа, које добијамо у јесен и да праве јесење корпице. Уколико немате пластелин, могу 
да исијецају од колаж папира или да цртају на папиру, па исијецају. Важно је да праве корпице 
јесењих плодова.

Напомена за 
главну активност

Уколико радите у руралном крају, на овој радионици гост може да вам буде неко од родитеља, ко 
ће са дјецом разговарати о томе шта се све ради у јесен на њивама и у баштама, те воћњацима.

Завршна 
активност изложба радова и њихова презентација

Материјал и 
прилози папир, колаж папир, оловке, бојице (све врсте), пластелин

 Причамо причу 7 

Очекивани циљ: усмјеравање пажње на садржај који се прича, препричавање садржаја својим ријечима

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјецу подијелите у парове по висини, тако да отприлике одговарају висином једно другом. Дјеца 
у пару стоје једно наспрам другог и имају задатак да руке поставе тако да се длановима замало 
додирују. На ваш знак они ће почети помијерати дланове у четири правца: горе, доље, да их 
шире и скупљају. Дакле инструкција је сљедећа: ''На мој знак ћете подизати руке и помијерати 
дланове горе, па доље, па ћете их ширити, а затим скупљати. Све то треба да радите тако да 
пратите свога пара и да дланове на одвајате, али и да се не додирујете.'' Прије него што почнете 
са активношћу, провјерите да ли им дланови стоје како треба.

Напомена за 
уводну активност

Уколико у групи имате дијете које користи колица за кретање, онда нека и његов пар сједне док 
ради ову вјежбу. Уколико имате дијете које тешко помијера руке, онда прилагодите ову вјежбу 
уколико је могуће, а ако није, нека буде ваш помоћник.
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Главна активност 

У овој активности дјеца посједају на под и васпитач им каже да ће им читати причу ''Корњача и 
зец'', па да ће послије ње разговарати о садржају.

Зец је исмијавао корњачу због њезине тромости и неспретности. Корњачи то досади, па га позва 
да се тркају. Зец од шале прихвати њен позив. Осване дан трке. Одреде циљ и у исти трен обоје 
кренуше на пут.
Корњача је гмизала полагано, али непрестано и неуморно, а зец је као махнит скакао само да 
покаже како презире корњачу. Напокон је уморан, близу циља, легао и заспао. Наједном почну 
гледаоци викати. Зец се трже, поскочи, али корњача је била већ на циљу.
Опазивши је како се већ натраг враћа, склони јој се постиђен зец с пута и призна сам да га је 
најспорија животиња на свијету осрамотила, јер је превише вјеровао својој брзини.

1. Након читања питате дјецу:
2. Како се зове ова прича?
3. Ко су главни ликови у овој причи?
4. Шта је радио зец?
5. Да ли је то добро понашање? Зашто?
6. Како се корњача осјећала док ју је зец задиркивао?
7. Шта је корњача предложила?
8. Шта се дешавало онда у причи?
9. Зашто је зец заспао?

Након разговора о причи, питајте дјецу да ли су се они некада према некоме понашали, као зец 
према корњачи, али и да ли се неко према њима тако понашао. Закључите причу да је у животу 
важно вјеровати у себе, али исто тако, да је важно да се други на потцјењују и изазивају, јер никада 
се не зна шта се све може десити, па не испадне како смо очекивали.

Завршна 
активност 

Дјеца стану свуда по просторији и васпитач каже: ''Сада ћемо се кретати као зец и као корњача. 
Када кажем КОРЊАЧА, лећи ћете на под о ногама и рукама се одгуривати и кретати, а када 
кажем ЗЕЦ, онда ћете скакати као зец.''

Материјал и 
прилози прича

 Полигон 11 

Очекивани циљ: дјеци се подстиче развој моторике и чула, те социо-емоционални развој

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

У овој активности дјеца се разгибавају, уз команде васпитача: лијево, десно, напријед, назад, горе, 
доље, косо лијево, косо десно, ходај чучећи, пузи. Сви стоје у кругу и васпитач каже ЛИЈЕВО, а они 
се помјере у лијево, па каже ДЕСНО, а они се помјере у десно. Када каже НАПРИЈЕД, сви направе 
корак напријед, када каже НАЗАД, сви корак назад, на команду ДОЉЕ сви чучну, на команду ГОРЕ, 
сви устану, на команду КОСО ЛИЈЕВО иду у лијеву страну укосо, на команду КОСО ДЕСНО иду 
у десну страну укосо, на команду ХОДАЈ ЧУЧЕЋИ, дјеца чучну и ходају, на команду ПУЗИ, дјеца 
пузе.

Напомена за 
уводну активност

Дјеца која имају 3 и 4 године неће бити у стању да разликују лијево и десно, али то није битно јер 
ће имитирати друге. Оно што је важно јесте да им одредите лијево или десно према руци коју 
користе у писању и да тако знају једну страну, а другу онда одређују као супротну.
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Главна активност 

У просторији у којој радите или напољу, уколико можете, направите полигон са столицама, 
столовима и мјестима гдје треба да се иде укосо на лијеву и десну страну, као и са мјестима 
гдје треба једну дужину да преходају чучећи, а једну да пузе. То ће бити полигон који ће дјеца 
прелазити завезаних очију, али уз помоћ својих другара. 

Полигон се прелази тако што дијете, којем су очи завезане, иде испред, а иза њега иде његов 
другар. Комуникација која између њих постоји јесте, лијево, десно, напријед, назад, дигни ногу, 
прескочи. Дјеца полигон треба да прелазе полако и не треба развијати такмичарску атмосферу. 
Нарочито је важно да малој дјеци, која још нису начисто која је која страна, оставите довољно 
времена да разлуче и да уче. 

Када правите парове, настојте да у пару буду мали и велики, тако да велики воде мале. Када мали 
заврше, онда упарите велике и нека они једни са другим прођу полигон, али тако што ћете 
извршити одређене измјене, како се не би кретали на основу памћења.

Напомена за 
главну активност

Дјеца која имају потешкоће у физичком развоју у овој игрици могу да учествују тако што ће водити 
свог другара, али онда треба да прилагодите полигон тако да се то дијете може кретати.

Завршна 
активност

Пустите неку инструменталну музику и реците дјеци да легну на под и да слушају мелодију. Нека 
тако леже неколико минута.

Материјал и 
прилози столице, столићи, конопац, коцкице

 Пишемо 9 

Очекивани циљ: дјеца развијају графомоторичка вјештине, као и когнитивне способности уочавања сличности и 
разлика, великог и малог

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стану по соби одвојена једно од другога до 1м. Затим им дајете инструкцију: ''Сада ћемо се 
играти игрице која се зове Змија. Како се змија креће? Она гмиже.'' Затим покажете како треба 
да гмижу. „Сада ћете ви гмизати као змије.“ Дјеца легну на стомак, са рукама испред главе и 
помијерају се као змијице. Гмижу тако један минут.  

Главна активност Дјецу подијелите у двије групе, 3-4 године и 5-6 година и задате им графомоторичке вјежбе и 
вјежбе за закључивање. Имају задатак да разликују облике и да боје на различите начине.

Завршна активност Дјеца мијењају радове са другарима и једни другим прегледају радове.

Материјал и 
прилози материјал за рад, бојице

 Мала кошарка 3 

Очекивани циљ: Дјеца ће вјежбати памћење инструкција, као и подржавање својих другара из групе.

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца раде вјежбе загријавања. 
1) Врте главом у једну, па у другу страну.
2) Врте руке заједно у правцу према напријед, па према назад.
3) Врте куковима у једну, па у другу страну. 
4) Раде по 5 чучњева.
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Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности, па да 
оно диригује када група треба да крене или стане, да се не би осјећало запостављеним.

Главна активност 

Дјеца се подијеле у три групе по годинама (трогодишњаци, четворогодишњаци и петогодишњаци 
са шестогодишњацима) и свака група би требало да добије по једну лопту којом се игра на 
сљедећи начин: 
a) Групе стоје, а на 10 м од њих се налази нешто што има улогу коша (корпа или кутија), а између 

су два чуња, око којих дијете треба да прође и столић испод којег треба да се провуку, само је 
важно да је за све групе исте величине и:
1) Сваки члан групе води лопту (доминантном руком) до ''коша'', стане на удаљеност од 1 м 

(означена је) и убацује у ''кош''. Шта год да се деси, да убаци или не, узима лопту и води је 
назад до другара из групе. Тако иду сви редом у групи. Свако дијете треба ову вјежбу да 
уради по 5 пута. Битно је да им се нагласи да вјежба није такмичарског карактера, тако да 
не журе, већ да се труде да воде лопту како треба;

2) када ураде 5 пута једном руком, онда раде 5 пута другом руком.
b) Потом ''кош'' постаје ''гол'', тако што се полегне и групе раде сљедеће вјежбе:

1) након што ураде обје вјежбе руком, то исто раде ногом, али тако да лагано гурају лопту 
испред себе ногом и када приђу линији са које су убацивали у ''кош'', стају и шутирају 
лопту у ''гол''; 

2) затим промијене ногу којом воде лопту.

Напомена за 
главну активност Ова активност треба да се ради напољу.

Завршна 
активност 

Пустите неку инструменталну музику и реците дјеци да легну на под и да слушају мелодију. Нека 
тако леже неколико минута.

Материјал и 
прилози лопте, корпе или кутије

 Гледамо слике, причамо причу 9 

Очекивани циљ: дјеца причају причу по сликама, развијају когнитивне способности и говор

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стоје у просторији гдје желе и васпитач каже дјеци: ''Дјецо сада ћемо  се играти игрице која 
се зове ВАТРА, ВОДА И ВЈЕТАР. Када ја кажем ВАТРА, сви ћете дићи руке изнад главе и покретати 
их напријед назад наизмјенично. Када кажем ВЈЕТАР, ви ћете пухати, а када кажем ВОДА, ви ћете 
поскочити са рукама подигнутим у ваздух и раширити ноге при скоку.

Главна активност 

У овој активности радите причање по сликама, с тим да најмлађа дјеца (3-4 године) имају задатак 
да опишу шта виде на свакој слици, док старији (5-6) година смишљају причу.

На причи радите заједно на нивоу цијеле групе. Васпитач држи слике, почевши од прве, па до 
четврте. Најмлађи интерпретирају шта виде на свакој од њих, а када се прођу све слике, онда се 
смишља прича.

Напомена за главну 
активност Овдје је важно да дјеца науче колико је опасно играти се ватром.
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Завршна активност 

Играње игрице која се зове ''Школица''.

Игрицу ћете играти без каменчића који се баца, већ само по правилу да се једном ногом стаје тамо 
гдје има један квадратић, а са двије тамо гдје су два. Поље број 10 је за одмор.

Материјал и 
прилози прича у сликама

 Ватра 

Очекивани циљ: развој фине моторике и подстицање креативности

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Васпитач каже дјеци: ''Сада ћемо се играти Зимског леденог плеса. Ова игрица се игра тако што ћу 
вам ја пустити музику, а ви ћете плесати. Када ја угасим музику, ви треба да се заледите. Онда 
ћу ја прошетати између вас и покушати да вас насмијем, а ви не смијете да се смијете. Онај ко 
се насмије,  придружује се мени. Ја вам опет пуштам музику и ви играте докле год музика свира. 
Када престане, ви се заледите.''

Главна активност 
Дјеца се дијеле у групе од по четири члана и добијају глинамол. Њихов задатак је да на тему 
ВАТРА направе заједничку фигуру. Битно је да се договарају и да свако дијете има своју улогу у 
раду.

Завршна 
активност изложба радова, уз презентацију и коментаре, те аплауз на крају

Материјал и 
прилози глинамол

 Зима 

Очекивани циљ: дјеца уче о годишњем добу зима, развијају моторичке и когнитивне способности

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

Дјеца стоје по просторији и васпитач каже: ''Дјецо, сада ћемо глумити да правимо Сњешка 
Бијелића! Има ли неко ко никада није правио Сњешка? Хајде сада пратите мене и радите шта ја 
радим!''
Ви тада опонашате прављење Сњешка Бијелића, од прављења тијела, котрљања громаде снијега, до 
финализовања стављањем очију и носа.

Напомена за 
уводну активност

Овдје треба да имате на уму уколико имате у групи неко дијете које има проблема у физичком 
развоју и не може да изводи ове активности, да му додијелите улогу вође ових активности заједно 
са вама.
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Главна активност 

На овој активности обрађујете годишње доба зима. Са дјецом причајте о зими, о њеним 
карактеристикама и о томе шта људи раде у зиму. Овдје треба да причате и о томе како људи могу 
да помогну животињама у шуми да презиме, јер оне не могу тако лако о себи да се брину. Такође, 
важно је да говорите о одјећи коју носимо на зиму.

Након тога дјеца сједају за столове и добијају задатак да од бијелог глинамола моделују Сњешка 
Бијелића. Поред Сњешка, од вате могу да праве и снијег и да говоре шта све они раде на зиму.

Завршна 
активност изложба радова и њихова презентација

Материјал и 
прилози глинамол, вата

 Кување из маште 

Очекивани циљ: дјеца уче о значају исхране за њихов развој, развијају социјалне вјештине и фину моторику

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност 

На поду просторије или у дворишту исцртајте 10 кругова, од којих ћете пет прецртати. Тих пет 
прецртаних кругова су врући кругови, а ови који нису прецртани јесу хладни кругови. Игрица се 
игра на два начина:

1) На ваш узвик ВРУЋЕ, дјеца треба да стану на вруће кругове, а на узвик ХЛАДНО, на 
хладне.

2) На ваш узвик ВРУЋЕ, дјеца треба да стану на хладне кругове, а на узвик ХЛАДНО, на 
вруће.

Главна активност 

У оквиру ове активности дјеца ће кувати. Заједно ће правити ручак којим би ми дочекали своје 
госте. Овдје их пуштате да им машта ради. Опет праве групе од по четири члана и организују се 
у њима. Оно што је овдје важно јесте да материјал који им је потребан немају на столовима, већ 
морају да иду да га купе. Зато имају новац. Куповина се одвија код вас, тако да све групе купују 
у ''Маркету код васпитача. Свакој групи направите новац и израчунајте да имају довољно да би 
могли да купе оно шта им је потребно. Како дјеца не знају да рачунају, ви сте ти који им у томе 
помажете. Код вас могу да купе: пластелин, оловке, бојице, папир, глинамол, љепило и маказе. Разне 
друге предмете, који могу да им затребају за кување, могу да узму у центру, без куповине.

Кораци у раду су сљедећи:
1) групно планирање јела,
2) издвајање намирница које им требају,
3) куповина намирница,
4) израда јела,
5) презентација.

У току прва четири корака, ви их само надгледате и помажете приликом куповине, када је 
рачунање у питању. 

Посљедњи корак у овој активности је презентација и дегустација јела, коју врши васпитач. Прије 
дегустације свака група сервира своје јело. Приликом дегустације васпитач поставља сљедећа 
питања:

1) Од чега је направљено ово јело?
2) Како сте га припремали?
3) Опишите ми за шта је ко у групи био задужен!
4) ко је предложио ово јело?
5) Како се и када ово јело једе?

Након дегустације похвалите јело и сваку групу наградите аплаузом. 
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Напомена за 
главну активност

Важно је да за ову активност имате намирнице или у природном облику (нпр. воће или поврће) 
или на фотографијама, као и фотографије готових производа, како би мања дјеца могла да имају 
потпуни доживљај јела које припремају.
Ово је једна од активности у оквиру које је врло важно да дјеци дате до знања да не постоје мушки 
и женски послови, већ да сви заједно учествују подједнако у активности кувања. Овом активношћу 
радите на спречавању формирања стереотипног мишљења о родним улогама у друштву.

Завршна 
активност

На крају станете у круг и питате дјецу: ''Да ли вам се кување свиђа?''. Ако дијете каже да му се не 
свиђа, питати: ''Зашто?''. Ако дијете каже да му се свиђа, онда питати: ''Шта би волио/ла да научиш 
да куваш?''  

Материјал и 
прилози папир, маказице, пластелин, глинамол, посуде, оловке, бојице 

 Кликери 2 

Очекивани циљ: подстицање развоја фине моторике, учење правила и праћење истих, као и подстицање и социо-
емоционалног развоја

Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност

Дјеца се распореде по просторији и васпитач каже: ''Сада ћемо се играти игрице такси. Како се 
она игра? Пола вас ће бити таксисти, возачи који возе друге људе, а друга половин ће бити људи 
којима треба такси превоз. Хајде да се подијелимо!'' 

Када се дјеца подијеле у двије групе, таксисти заузму стојећи положај, са рукама испред тијела, као 
да држе волан у рукама. Дјеца која су у групи коју таксиста треба да вози стоје и васпитач каже: 
''На мој знак КРЕНИ! таксисти ће се кретати по просторији, као да возе ауто. Они који требају 
такси стоје испружене руке, са палцем подигнутим према горе. Тако заустављају такси. Када 
вам такси стане, поздравите га и станите иза таксисте и ухватите га за рамена. На мој знак 
КРЕНИ! почињете да се крећете, али пазите да уједначено ходате. Када кажем УСПОРИ! ви 
треба да успорите. Када кажем СТАНИ! треба да станете.''

Дјеца играју игрицу око 3 минута. 

Главна активност 

Главна игрица овог дана су Кликери. Најбоље би било када бисте могли у оригиналу да је играте 
напољу, и да имате праву рошу, рупу у коју дјеца убацују кликере. Уколико то не можете, онда је 
играјте у просторији у којој иначе радите, али умјесто роше уцртајте круг кредом на поду. 

Прије самог почетка, подијелите дјецу у групе од по 5-6 чланова и нека свака група има своју 
рошу.

У овој игрици имамо побједника. Дјеца освајају поене за различите потезе и онај који први освоји 
10 поена је побједник. Како се поени освајају? Два поена вриједи убацивање у рошу, а један поен 
вриједи погађање кликера другог дјетета. Васпитач записује поене. 

Правила по којима ће играти су сљедећа:
1) Свако дијете има један кликер и има задатак да тај кликер убаци у рошу или означени круг 

на подлози у просторији.
2) Да би убацило у рошу, кликер не смије да се баца, већ да се избацује из руке, 

коришћењем палца, а придржавањем кажипрстом.
3) Свако дијете по једном избацује кликер и када га избаци, уколико кликер није ушао у 

рошу, тај кликер остаје на поду, све док дијете поново не дође на ред за избацивање. У 
међувремену његови другари могу да му помјере кликер, тако што ће га гађати. Када се 
кликер погоди, власник иде из почетка у процедуру убацивања кликера у рошу.

У овој игрици је важно да се дјеци дају правила и да се прати да ли су запамтили правила и да ли 
их поштују. Такође, пустите их да играју и посматрајте њихову динамику.
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Напомена за 
главну активност

Дјеца која користе колица за кретање треба да имају помоћ васпитача или својих другара у 
кретању, уколико могу да учествују у игрици, а ако не могу, онда треба да биљеже поене.
Кликери су игрица коју чешће играју дјечаци него дјевојчице, па се може сврставати у мушке 
игрице. Зато је важно да овом приликом напоменете дјеци да је ово игрица коју играју и једни и 
други, те да не постоје игрице за дјечаке и дјевојчице.

Завршна 
активност

У завршној активности их учите како да честитају једни другима на успјеху у игрици, па тако дјеца 
која нису имала успјеха прилазе дјеци која су од њих била успјешнија и честитају им, а ови који су 
успјешније обавили активност им захваљују и зажеле више успјеха сљедећи пут.

Материјал и 
прилози кликери, креда

 Поклањамо 

Очекивани циљ: развој фине моторике и подстицање креативности и социо-емоционалног развоја

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Дјеца стоје у кругу и васпитач их пита: ''Дјецо, да ли волите да долазите у центар/учионицу? 
Зашто?''

Главна активност 

Ову активност дјеца раде индивидуално. Они током ње поклањају нешто центру/учионици, било 
да је то цртеж или нека фигура од пластелина или глинамола. 

Уколико желе, могу и да раде у пару.

Завршна 
активност 

Изложба радова и стављање радова на мјесто гдје дјеца то желе, а гдје радови могу да буду 
остављени.

Материјал и 
прилози папири, оловке, бојице (разна врсте), глинамол, пластелин

 Ово смо ми 

Очекивани циљ: развој фине моторике и подстицање креативности

 Узраст дјеце: 3 - 6 година

Пожељан број 
дјеце у групи: у складу са одговарајућим педагошким стандардима

Уводна активност Пустите им било какву инструменталну музику и плешите са њима у ритму те музике. Свако може 
да се покреће како год жели.

Главна активност 

У овој активности учествује цијела група заједно и васпитач. Како је ово посљедња радионица, у 
питању је активност којом ћете оставити траг једне групе која је заједно радила девет мјесеци. Зато 
ћете правити заједнички постер, који ће настати од ваших дланова. За ову активност су потребне 
темпере и хамер папир. Такође требају вам и папирни тањири у које ћете ставити темпере, јер ће 
дјеца требати своје дланове да умоче у темперу и потом је осликају на хамер папир.

Прије него почнете да осликавате дланове, сједите са дјецом и поразговарајте о свему што сте 
доживјели заједно у ових девет мјесеци. Сумирајте доживљаје и дозволите сваком дјетету да каже 
шта жели. Након тога почните да осликавате дланове.

Завршна 
активност

Ухватите се за руке у кругу и свако нека каже једну лијепу ријеч. Послије тога приђите ближе и 
загрлите се. Тада можете да отпјевате неку пјесму, коју цијела група воли.

Материјал и 
прилози хамер папир, темпере, папирни тањири
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ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА
Партнерство васпитача и родитеља представља везу у којој се обје стране поштују и вреднују, а све у сврху 
добробити дјетета. Партнерски однос између родитеља и васпитача веома је важан за дијете и његов развој. 
Само заједничким радом и размјеном информација обје стране могу да допринесу стварању услова за адекватан 
развој дјетета. 

У добром партнерском односу родитељи се осјећају поштованим и укљученим у процес васпитања и образовања 
њиховог дјетета. Свака посјета вртићу за њих је подстицајна, јер од васпитача добијају све потребне информације 
и на тај начин им се даје могућност и да учествују у заједничком планирању рада васпитача са њиховим дјететом. 
Много су више информисани о свом дјетету него раније и самим тим имају веће самопоуздање у сопствене 
родитељске способности37. 

У наредном дијелу текста представљено је девет радионица за рад са родитељима. У оквиру ових радионица, 
родитељи ће имати прилику да уче о родитељству, те на тај начин активније и сигурније учествују у развоју своје 
дјеце.  

Радионица број 1

Назив радионице: Родитељска очекивања од центра или учионице

Очекивани циљ:
да родитељи освијесте очекивања која имају од едукатора у центру или учионици, као и да 
едукатори центра или учионице буду свјесни са којим очекивањима су родитељи довели своју 
дјецу

Очекивани 
исходи:

a) родитељи су свјесни својих очекивања од едукатора у центру или учионици
b) едукатори у центру или учионици су свјесни и разумију очекивања родитеља 
c) родитељи познају улогу и функцију центра или учионице за рани раст и развој у животу 

њиховог дјетета, као и за њих саме

Пожељан број 
родитеља у групи: 20 - 30

Уводна активност 
(10’) 

Родитељи сједе у кругу, заједно са водитељем радионице и свако од њих се представља својим 
именом и именом свога дјетета. Када први родитељи изговори своје име и име дјетета, други до 
њега понавља прво име родитеља и име његовог дјетета, а након тога изговара своје и име и име 
свога дјетета. Сваки наредни родитељ понавља представљање свих његових претходника.

Главна активност 

(60’) 

Родитељи добијају самољепљиве листиће на којима записују која су њихова очекивања од центра 
или учионице. Након тога се подијеле у мање групе од по четири члана. Водитељ онда каже: 
''Сада ћете унутар сваке групе једни другима образложити своја очекивања од центра или 
учионице. Након што то урадите узећете папир за папирну таблу и маркере и заједно, на нивоу 
групе, описати центар/учионицу како бисте ви вољели да изгледа, а и да буде у складу са вашим 
очекивањима.'' Овдје је важно да им се нагласи да је потребно да наведу ко је све одговоран да би 
се очекивања испунила. 
Послије ове активности слиједи презентација центара. За вријеме презентације друге групе слушају 
и након што се заврши постављају питања једни другима. 
Након презентација развија се дискусија у правцу могућности да се остваре очекивања, као и о 
улогама свакога од актера процеса развоја дјетета.

Завршна 
активност (20’)

Родитељи се подијеле у групе од по пет чланова и водитељ каже: „Двије руке могу да се рукују, 
четири могу да направе столицу, шест може да направи круг. Шта може да се уради са десет 
руку? Ваш задатак је да смислите барем један начин на који би ваше руке могле да буду корисне!“38

Учесници добијају 10 минута за постављање фигуре и давање назива фигури.

Материјал и 
прилози самољепљиви листићи, папир за папирну таблу, маркери

37  Правим путем – Оквир за програм рада са децом раног узраста, NCCA, 2009
38  Игрица преузета из књиге аутора Ковач, Церовић, Росандић, Попадић (1995). „Учионица добре воље“. Група Мост. Београд.
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Напомена 
-Савјети за 
васпитача

У току главне активности врло је важно не критиковати родитеље уколико зажеле нешто што 
центар/учионица не могу да ураде или нешто за шта центар/учионица нису задужени. Такође, врло 
је битно да се у овој активности и родитељи упознају са очекивањима која ви имате од њих, а нека 
од оних која треба да наведете су:

a) да редовно доводе дијете у центар/учионицу,
b) да довођење дјетета буде у договорено вријеме,
c) да у центар/учионицу доводе здраво дијете (овдје се мисли да дијете не долази уколико 

има неку инфекцију, бактеријску или вирусну упалу),
d) да сарађују са вама када су у питању неке вјежбе или активности које дијете треба да 

уради код куће,
e) да вас обавјештавају о информацијама које су везане за дијете или породицу, а које ви 

треба да знате, 
f) да подстичу дијете да поштује правила рада у центру/учионици и да не говоре негативно 

ни о центру нити о васпитачу, већ да уколико имају било каквих примједби то Вама кажу.
Након завршне активности васпитач треба да поведе родитеље у обилазак центра/учионице 
и покаже им у каквим условима ће њихова дјеца боравити и радити. У току обиласка васпитач 
говори и о начину рада који ће се примјењивати у центру/учионици.

39

Радионица број 2

Назив радионице: Дугорочно планирање родитељства

Очекивани циљ: да родитељи освијесте шта би они вољели да њихово дијете постигне у наредних 10 година свога 
живота, односно да науче дугорочно да планирају свој однос са дјететом

Очекивани 
исходи:

a) Родитељи знају шта је дугорочно планирање. 
b) Родитељи су освијестили шта желе од свога дјетета у неком временском периоду.

Пожељан број 
родитеља у групи: 20 - 30

Уводна активност 
(10’) 

Родитељи сједе у кругу и добијају задатак да саставе причу заједно, али на који начин? Водитељ 
им каже: „Састављање приче ће ићи на сљедећи начин. Прва особа са моје лијеве стране ће рећи 
једну ријеч, која је почетна ријеч ове приче. Особа до ње ће поновити ту ријеч и додати нову. 
Сваки наредни учесник ће поновити све претходно речено и додати нову ријеч. На овај начин ћемо 
конструисати једну дугу реченицу, односно нашу причу Ево ја ћу почети: Данас ….“

Главна активност 

(60’) 

Родитељи добијају листове А4 формата и имају задатак да замисле своје дијете, 10 година старије 
и да наброје све његове карактеристике, понашања, те чиме се њихово дијете бави. Укратко, имају 
задатак да опишу своје дијете десет година старије. 
Након завршетка рада, слиједи представљање свакога од њих. Представљање се врши без 
коментарисања и детаљног описивања, како би сви стигли да кажу шта мисле. Посебно је важно да 
се не коментарише, ни позитивно ни негативно, како би се анксиозни учесници опустили.
Након презентација, водитељ пита учеснике: „Шта све може да утиче на то да ли ће Ваше дијете 
постићи све ово што сте ви претпоставили?“ Родитељи развијају дискусију на ово питање. Оно 
што је овдје важно јесте да родитељи увиде да нису само дијете и едукатори у центру/учионици, 
те касније школа, одговорни за оно што су они претпоставили, већ да су и они сами врло важан 
фактор у развоју њиховог дјетета. На овој радионици се стаје код овог корака (дугорочног циља), 
јер ће се на сљедећој радити на пољу краткорочних циљева. Оно што је још важно јесте да 
водитељ радионице задржи папире родитеља, како би их искористио у наредној радионици.

Завршна 
активност (10’)

Родитељи се подијеле у парове и добију задатак да поставе своје дланове тако да буду близу 
једни другима, али да се не додирују. Онда почињу да покрећу дланове и да прате један другога. 
У почетку један из пара води, па се онда замијене. Затим водитељ споји два пара, паих у групи 
има четворо. Родитељи стану у круг и приближе дланове, тако да један длан буде близу особи са 
лијеве, а други особи са десне стране. И онда почињу да их покрећу. Потребно је да се труде 
да то раде синхронизовано и да прате једни друге. Након те активности водитељ их пита: „Да ли 
има разлике када се игра између двије особе, у односно на то када се игра између четири особе?“ 
Наравно да је теже када је играју четири особе. Ово водитељ треба да доведе у везу са развојем 
дјетета, који је подстицан од стране више људи (родитеља, едукатора, вршњака), те како сви актери 
треба да буду синхронизовани, како би развој дјетета ишао у жељеном правцу.39

Материјал и 
прилози папир А4 формата, оловке

39  Игрица преузета из књиге аутора Ковач, Церовић, Росандић, Попадић (1995). „Учионица добре воље“. Група Мост. Београд.
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Напомена 
-Савјети за 
васпитача

За главну активност: 
a) уколико у групи родитеља имате некога ко је неписмен, онда та особа може да црта своје 

дијете, али ће у размјени информација да преприча цртеж;
b) Сачувати папире на које су родитељи писали своје дугорочне циљеве за дјецу, за сљедећу 

радионицу.

Радионица број 3

Назив радионице: Краткорочно планирање родитељства

Очекивани циљ:
да родитељи освијесте да је до постизања дугорочног циља за њихово дијете врло важно како се 
они према њему опходе све вријеме, односно на који начин се постављају краткорочни циљеви и 
колико су они у корелацији са дугорочним

Очекивани 
исходи:

a) Родитељи знају да формулишу краткорочне циљеве.
b) Родитељи су свјесни значаја размишљања о својим понашањима према дјетета и њиховог 

утицаја на његов развој дугорочно.
c) Родитељи су свјесни повезаности дугорочних и краткорочних циљева васпитања.

Пожељан број 
родитеља у групи: 20 - 30

Уводна активност 
(10’) 

Родитељи се подијеле у парове и имају задатак да у року од 5 минута наведу неке сличности и 
разлике које постоје међу њима. Затим се сваки пар представља осталима са својим сличностима и 
разликама и то на начин да и на разлике гледа као на нешто што их, као пар, чини богатијима.

Главна активност 

(60’) 

Родитељи добијају своје листове које су попуњавали на претходној радионици, на којима су 
исписани њихови дугорочни циљеви. Уколико се на овој радионици појави неко од родитеља, 
ко није био на претходној, потребно је да се са њим прво пређу дугорочни циљеви, док остали 
родитељи читају шта су писали прошли пут и прелазе на нову активност. Када добију своје 
листове, родитељи се прво подсјећају на оно што су радили прошли пут. Затим добијају сљедећи 
задатак, при чему им водитељ каже: ''Сада размислите, како би ви требало да се понашате 
према свом дјетету, да би оно постигло све ово што сте ви замислили и да би постало личност 
какву сте замислили, за 10 година?'' Овдје је потребно да се родитељима посебно нагласи да не 
размишљају о томе шта они раде и како се понашају према свом дјетету, већ како би требало 
да се понашају, да би били у складу са својим дугорочним циљевима. 
За овај задатак им дајте 15 минута за рад. Након што га ураде, родитељи представљају једни 
другима своја размишљања. Овдје је врло важно да водитељ укаже на то како свако наше 
понашање према дјетету може да буде корисно и да подстакне његов развој, али исто тако може 
да буде у супротности са оним што ми од дјетета очекујемо (нпр. Када родитељ кажњава дијете, 
онда га туче, а од дјетета очекује да се према својим другарима, браћи или сестрама не понаша 
насилно. Ово понашање родитеља је у супротности са његовим очекивањима од понашања дјетета 
и оно је контрапродуктивно). 
Након ове активности родитељи добијају сљедећу инструкцију: ''А сада погледајте тај списак 
понашања и размислите колико од тих понашања постоји код вас. Да ли се некада понашате 
према свом дјетету на начин који је неадекватан и не води га ка остварењу оног дугорочног циља 
који сте замислили на прошлој радионици?'' На овој радионици би родитељи требали да освијесте 
која су то њихова понашања која су контрапродуктивна, када је њихова визија дјетета у питању. 

Завршна 
активност (10’)

Родитељи се подијеле у парове и добију задатак да се поставе једно наспрам другог, али тако да је 
једно у пару огледало, а друго човјек. Задатак огледала је да имитира израз лица човјека. Водитељ 
задаје емоцију, а родитељи у пару, који глуме човјека изводе ту емоцију лицем, а огледало их 
имитира.40 
И ово је једна игрица, али може да се доводе у везу са овом радионицом и да се родитељима 
да до знања како су њихова дјеца у већини ситуација огледала и како напросто имитирају 
њихова понашања, чак и она која не воле. Овдје можете да искористите прилику па да им украко 
испричате о учењу по моделу41.

Материјал и 
прилози папир А4 формата са претходне радионице

40  Игрица преузета из књиге аутора Ковач, Церовић, Росандић, Попадић (1995). „Учионица добре воље“. Група Мост. Београд.
41  Ову врсту учења смо спомињали у овом приручнику у дијелу „Радионица – процес кроз који се одраста“, а више о њему можете да нађете у 
психолошкој литератури.
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Напомена 
-Савјети за 
васпитача

За главну активност: 
a) Немојте да осуђујете понашања родитеља која нису у складу са адекватним начином 

васпитања дјетета, као и која нису у складу са дугорочним циљевима родитеља. Врло је 
важно да са ове радионице родитељи изађу освијештени о томе гдје гријеше, а шта раде 
добро и да су спремни да исправљају грешке.

b) Гријешити је људски, а родитељи у већини случајева гријеше, јер свом дјетету желе 
најбоље. Зато је битно да и они схвате да нема родитељства без грешке и да и својим 
грешкама дјетету поручују да свијет није идеално мјесто за одрастање и да може да 
очекује да ће и други према њему гријешити, али да је важно да се грешке исправљају.

Радионица број 4

Назив радионице: Активно слушање

Очекивани циљ: да родитељи схвате значај активног слушања и препознају облике слушања, који нису активни и који 
могу да праве проблем у комуникацији

Очекивани исходи:
a) Родитељи знају шта је активно слушање и која је његова улога у комуникацији.
b) Родитељи препознају облике слушања, који нису активно слушање, како код себе, тако и 

код других.

Пожељан број 
родитеља у групи: 20 - 30

Уводна активност 
(10’) 

Родитељи сједе у кругу и водитељ им каже: ''Сада ћемо сви у кругу рећи шта не волимо у 
комуникацији. Почећемо реченицу овако: ЈА У КОМУНИКАЦИЈИ НЕ ВОЛИМ ...'' Када се круг заврши 
онда свако од учесника каже како реагује у ситуацији, када се у комуникацији догоди нешто што му 
не одговара.

Главна активност 

(60’) 

Родитељи се дијеле у двије групе, тако да прво свако од њих добије једног партнера, а онда 
један партнер излази из просторије, а други остаје у њој. Водитељ задаје задатак групи која је 
остала унутра: ''Ви имате задатак да свом партнеру испричате један догађај у којем вас је неко 
јако наљутио, разбјеснио. Имате неколико минута да се концентришете и присјетите неког 
доживљаја, па ћемо увести ваше парове.'' Група која је изашла напоље од водитеља добија 
директиву да, док им партнери причају нешто, они их не слушају и да им то јасно дају до знања на 
различите начине. 
Унутар просторије се столице размјесте у два концентрична круга (један у другом), тако да група 
која прича доживљај сједи у унутрашњем кругу, а група која не слуша, сједи у спољашњем. Вријеме 
за разговор је 3 минута. Када прође одређено вријеме за разговор групе се мијењају. Потом она 
група која је причала излази напоље, а остаје група која је имала задатак да не слуша.
Група која је остала у просторији добија исти задатак како и претходна група, да исприча неку 
ситуацију у којој су побјеснили на саговорника или саговорнике. Група која је изашла напоље, 
добија од водитеља задатак да врло активно слуша своје саговорнике и да им то даје до знања.
Поново се враћају и сједају у два круга по истом принципу, као и у првом дијелу радионице.
Након завршетка активности слиједи дискусија, која започиње освртом на све што су учесници 
проживили у току саме радионице, како су се осјећали у сваком њеном сегменту. 
Након тога водитељ са родитељима разговара о томе шта је активно слушање и која је његова улога 
у комуникацији, које све замке код слушања постоје, на који начин људи могу да дјелују да слушају, 
али то у ствари не раде. Овдје је врло важно да родитељи освијесте када нису спремни да активно 
слушају своје дијете и на који начин требају такве ситуације да рјешавају, јер када у тим ситуацијама 
са дјететом или неком другом особом разговарају, долази обично до проблема у комуникацији42.

Завршна активност 
(10’)

Ову радионицу завршавате веселом игрицом, коју вјероватно и родитељи знају, а која се зове ''Игра 
глувих телефона''. Она се игра тако што сви сједну у круг и водитељ пошаље, шапатом на уво, 
особи до себе, неку краћу поруку, нпр. ''Сутра ме назови у 3, јер имам састанак у 5, а код фризера 
имам заказано у 7.'' Ова игрица има смисла уколико групу чини више од 10 људи и управо говори о 
томе на који начин се преносе поруке и шта се са поруком дешава када је преноси више људи. 

Материјал и рилози -

Напомена -Савјети 
за васпитача

Текстове о активном слушању можете да нађете у литератури која говори о вјештинама 
комуникације.

42  Прилог број 36
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Радионица број 5

Назив радионице: Асертивна комуникација

Очекивани циљ:
да родитељи схвате значај ненасилне комуникације и разговору са својом дјецом и другим 
особама, као и њене функције у спречавању конфликата, који имају лош исход, односно у којима се 
употребљава насилна или агресивна комуникација

Очекивани 
исходи:

a) Родитељи разумију значај ненасилне комуникације са дјецом.
b) Родитељи разумију превентивно дјеловање ненасилне комуникације у спречавању дубљих 

конфликата.

Пожељан број 
родитеља у групи: 20 - 30

Уводна активност 
(10’) 

Родитељи направе парове и у паровима добију сљедећи задатак, да сваки члан пара изговара 
само једну ријеч и то тако да један члан пара изговара ријеч ДА, а други НЕ. У току разговора је 
потребно да покушају да убиједе један другога у своје, тако што ће упорно да изговарају само 
ове двије ријечи. Са њима се мало поразговара о томе да ли их ситуација коју су креирали у овој 
вјежби асоцира на конфликтну ситуацију у којој свака особа говори своје и не слуша ону другу, већ 
има намјеру да ју убиједи у своје мишљење.43

Главна активност 

(60’) 

Родитељи се дијеле у четири групе. Ове групе се зову експертске групе. Свака група добија 
материјал44и ради на њему у складу са упутствима. Група имају око 20 минута за рад. 
Након што заврше рад у групама, праве нове групе, од представника сваке групе, тако да 
представници представљају примјер на којем су радили и начин на који су ријешили проблем 
осталим члановима нове групе. Овај дио активности групе раде 20 минута.
Све вријеме њиховог рада водитељ треба да обилази групе и да им помаже да растумаче и 
разумију начин реаговања, који зовемо асертивно реаговање, како би што боље једни друге 
подучили. 
Након што заврше ову активност, водитељ их све окупља и заједно пролазе сва четири начина 
асертивног реаговања.

Завршна 
активност (10’)

У овој завршној активности родитељи имају задатак да оцијене досадашњи рад на радионицама, 
али тако што ће им се у просторији у којој раде представити „линија допадања“, која има два 
супротна краја, један је потпуно недопадање, а други је потпуно допадање. Када се позиционирају 
на тој линији, онда укратко треба и да образложе своју позицију. На овај начин уче да кажу 
шта мисле, без устезања, а сваки њихов коментар треба да се прихвата без замјерања и као 
добродошао, ма какав он био.
Водитељ треба да негативне критике прихвата без оправдавања и да, уколико су оне оправдане 
нагласи да ће настојати да исправи учињене грешке. Такође, на сваку похвалу треба да одреагује 
захваљивањем и осмјехом.

Материјал и 
прилози листови са задацима и оловке

Напомена 
-Савјети за 
васпитача

За главну активност:
a) Ово је активност која може да буде врло тешка родитељима који не знају да читају или 

родитељима који нису вјешти у подучавању других. Адаптирајте је тако што ћете те 
родитеље да повежете са онима којима то није проблем.

b) Уколико већи дио групе представљају родитељи који нису образовани, или родитељи 
који јасно ставе до знања да нису у стању да активност обаве како треба, онда се савјетује 
да ви будете ти који ћете заједно са њима проћи све ове четири ситуације и начина 
асертивног реаговања.

c) Важно је само да се, ни у једној од ове двије наведене ситуације, родитељи не осјећају 
мање вриједнима.

43  Игрица преузета из књиге аутора Ковач, Церовић, Росандић, Попадић (1995). „Учионица добре воље“. Група Мост. Београд.
44  Прилог број 6
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Радионица број 6

Назив радионице: Постављање граница

Очекивани циљ: да родитељи схвате функцију постављања граница према дјетету и реаговања у којима се дијете 
награђује, као и у којима се дјетету не дозвољавају понашања која нису адекватна

Очекивани 
исходи:

a) Родитељи разумију како њихова понашања, којима дјетету дају до знања да постоје 
правила и да их се треба придржавати, иду у корист адекватног развоја њиховог дјетета.

b) Родитељи знају шта значи досљедност у понашању.
c) Родитељи разумију значај досљедног понашања за развој дјетета.

Пожељан број 
родитеља у групи: 20 - 30

Уводна активност 
(10’) 

Родитељи добију задатак да узму оловку у руку и испред себе ставе папри и на знак водитеља 
почну да пишу одговор на питање: ''Која понашања не волим код свог дјетета?''. Врло је важно да 
им кажете да треба да запишу све што не воле код свог дјетета искрено и без устручавања, те да 
их нико неће осуђивати због тога.

Главна активност 

(60’) 

Родитељи се дијеле у три групе и свака од тих група је једна боја семафора. Формирају се црвена, 
жута и зелена група. 
Чланови ЦРВЕНЕ групе имају задатак да одговоре на сљедеће питање: ''Који облици понашања су 
забрањени дјеци?''
Чланови ЖУТЕ групе имају задатак да одговоре на сљедеће питање: ''Који облици понашања 
дјетета нису добри, али се могу догодити и на реакцију на њих треба мало сачекати и 
размислити?''
Чланови ЗЕЛЕНЕ групе имају задатак да одговоре на сљедеће питање: ''Који облици понашања су 
дјеци дозвољени?''
Након што испишу понашања, свака група представља свој рад. Понашања се коментаришу и 
дозвољава се корекција истих. 
Након представљања понашања разговара се о регулисању понашања код дјеце. Посебно се 
наглашава досљедност у захтјевима да се правила поштују, те у значају критерија које родитељи 
имају, када су посљедице непоштовања правила у питању. Са ове радионице би родитељи требало 
да изађу свјесни колико је важно да родитељи сваки пут, када одреагују на понашање свога 
дјетета, објасне зашто су то урадили, јер ће само тако научити да његово понашање има и узроке 
и посљедице и како се оно рефлектује на околину. Такође, ову радионицу треба повезати са 
радионицама током које сте говорили о дугорочним и краткорочним циљевима родитеља.

Завршна 
активност (10’)

У овој завршној активности родитељи имају задатак да покретом дају повратну информацију како 
су се осјећали на радионици, а остали чланови групе их награде аплаузом.

Материјал и 
прилози папир А4 формата, оловке

Напомена 
-Савјети за 
васпитача

За главну активност:
Додатна литература за теоријски дио ове активности може бити приручник ауторке Дуран, Ј.Е. 
(2013). Позитивна дисциплина у свакодневном родитељству. Save the Children Sweden

Радионица број 7

Назив радионице: Разумијевање развоја дјетета – когнитивни развој и развој говора

Очекивани циљ: да родитељи науче о развоју дјетета и свим развојним кризама, које могу очекивати у одређеним 
периодима развоја, а на овој радионици ће учити о когнитивном развоју и развоју говора

Очекивани 
исходи:

a) Родитељи разумију правилности и неправилности у когнитивном развоју и развоју говора 
код дјетета.

b) Родитељи разумију своју улогу у овим доменима развоја дјетета.

Пожељан број 
родитеља у групи: 20 - 30
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Уводна активност 
(10’) 

Родитељи добијају задатак да у великој групи испричају неки симпатичан догађај, који је везан за 
њихово дијете. То може да буде догађај када је њихово дијете урадило нешто ново, што до тада 
није могло, или када је рекло нешто смијешно и томе слично.

Главна активност 

(60’) 

У овој активности водитељ има главну улогу, јер родитељима представља когнитивни развој 
и развој говора код дјетета у периоду од 3. до 6. године. Ово предавање треба да буде 
интерактивно, односно да га припремите тако да ви говорите о развоју, а родитељи могу да 
постављају питања, као и да с времена на вријеме од њих тражите да наводе неке примјере из 
живота њихове дјеце, како би теорију повезали са животом.
На овој радионици треба да се осврнете и на активности које сте у протеклих пола године радили 
са дјецом (јер ово је седма радионица, што значи да сте већ пола године интензивно у различитим 
активностима са дјецом) и начинима њиховог реаговања на те активности, као и да поменете, али 
никако да именујете дјецу, већ да говорите генерално, о њиховом напретку.  

Завршна 
активност (10’)

Учесници стану у круг и водитељ каже: ''Сада ћемо једни другима казати нешто лијепо. Нека 
се лијепа ријеч прености с лијева на десно. Ја ћу почети, па ћу особи до себе са десне стране 
упутити лијепе ријечи.'' 

Материјал и 
прилози ППТ презентација

Напомена 
-Савјети за 
васпитача

Ово је радионица у коју би било врло корисно довести психолога из локалне заједнице, који ради 
или у вртићу, или у школи, како би могао да вам буде подршка као експерт у овој области.

Радионица број 8

Назив радионице: Разумијевање развоја дјетета – социо-емоционални и моторички развој

Очекивани циљ:
да родитељи науче о развоју дјетета и свим развојним кризама, које могу очекивати у одређеним 
периодима развоја, а на овој радионици ће учити о социо-емоционалном развоју дјетета, те о 
моторичком развоју и његовом значају за цјелокупан развој дјететове личности

Очекивани 
исходи:

a) Родитељи разумију правилности и неправилности у социо-емоционалном развоју дјетета.
b) Родитељи разумију своју улогу у овим доменима развоја дјетета.

Пожељан број 
родитеља у групи: 20 - 30

Уводна активност 
(15’) 

У уводној активности родитељи имају задатак да се сјете емоционалних реакција свога дјетета и да 
запишу на папир када њихово дијете осјећа сљедеће емоције: ТУГУ, ЉУТЊУ, СРЕЋУ и СТРАХ. 
За сваку од ових емоција родитељи треба да наведу барем три ситуације.

Главна активност 

(60’) 

Након што су у уводној активности исписали ситуације у којима њихова дјеца реагују са четири 
најчешће емоције, родитељи читају у великој групи оно шта су записали и то представља увод у 
васпитачеву причу о социо-емоционалном развоју.
Почните причу о овом аспекту развоја од емоционалног развоја и покушавајте да теоријску причу 
повезујете са њиховим примјерима. Након тога пређите на социјални развој.
И овдје је, као и у претходној радионици, важно да се реферишете на активности које сте са 
дјецом радили у центру/учионици и да укажете на њихов напредак, опет без именовања дјеце.

Завршна 
активност (10’)

Након свега родитељи треба да стану у круг и васпитач им даје упутство: ''Ова игра се зове Талас. 
Она се игра тако што један од учесника у кругу направи неки покрет и онда га други понављају, 
али тако да прво понови учесник до њега, и тако све редом. Ја ћу бити прва која прави покрет. 
Када мој покрет поново дође до мене, ја ћу направити неки други покрет, који ће се помоћу таласа 
поново ширити по кругу. Направићемо неколико покрета чисто да се мало разгибамо.''45

Материјал и 
прилози папир А4 формат, оловке, ППТ презентација

Напомена 
-Савјети за 
васпитача

Ово је радионица у коју би било врло корисно довести психолога из локалне заједнице, који ради 
или у вртићу, или у школи, како би могао да вам буде помоћ као експерт у овој области.

45  Игрица преузета из књиге аутора Ковач, Церовић, Росандић, Попадић (1995). „Учионица добре воље“. Група Мост. Београд.
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Радионица број 9

Назив радионице:  Буди креативан

Очекивани циљ: да родитељи заједно са својом дјецом стварају креативне продукте

Очекивани 
исходи:

a) Креативни продукти које су заједничким снагама направили родитељи и њихова дјеца.
b) Родитељи примјењују сазнања која су чули у претходним радионицама у сарадњи са 

својим дјететом на овој креативној радионици.

Пожељан број 
родитеља у групи: 30 - 40 

Уводна активност 
(10’) 

Родитељи и дјеца, заједно са васпитачем, стану у круг, али тако да дијете стане поред свога 
родитеља. Васпитач каже: ''Сада ћете једни другима казати нешто лијепо. Прво ће говорити дјеца 
и то овако: Мама/тата, ти си за мене ______________. Након тога родитељ каже: Сине/кћери, 
ти си за мене _____________.'' Мала дјеца, која не желе или не могу ништа да кажу могу само да 
загрле свога родитеља.

Главна активност 

(60’) 

У главној активности се бавите креативним радом. Тема креативног рада је СВИЈЕТ ИЗ МАШТЕ. 
Родитеље и дјецу подијелите у мање групе (од по шест чланова), али пазите да у свакој групи буду 
родитељ и дијете заједно. Дајте им материјал за рад и реците да имају 40 минута за дату активност. 
Након тога се прелази на представљање групног рада. Дозволите учесницима да раде шта год 
желе и како год желе. Важно је да имају довољно материјала.

Завршна 
активност (10’)

На крају сви стану у круг и сваки учесник радионице добије задатак да покретом тијела покаже 
како му је било на овој радионици. Сваког учесника наградите аплаузом.

Материјал и 
прилози

различити материјали, папир, љепило, маказе, рижа, картон, кукуруз (осушена зрна) и било шта 
друго што може да послужи у овој радионици

Напомена 
-Савјети за 
васпитача

За главну активност:
Било би корисно када бисте могли да са родитељима договорите да и они учествују у доношењу 
материјала за рад на креативној активности, али да то никако не буде материјал који се купује, већ 
нешто што могу да донесу од куће.
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Сарадња центра/учионица за рани раст и развој са локалном заједницом је неопходна, али и неминовна. 
Неминовна, јер је центар/учионица смјештен у локалној заједници и користи њене ресурсе, а неопходна је јер би 
локална заједница требало да финансира активности овог центра/учионице. 

Свако дијете одраста не само у својој породици или некој институцији, већ и у заједници у којој стиче пријатеље 
и из које црпи ресурсе за свој развој. Уколико дијете као јединку посматрамо у тој локалној заједници, онда је 
важно да је и позиционирамо. Ово позиционирање људске јединке у средини у којој одраста и у којој се развија, 
одлично је урадио аутор Бронфенбренер. Он је својим биоеколошким моделом указао на повезаност између 
јединке, њене породице, друштвене заједнице коју чине институције, установе, организације, те државних органа 
и политика. Центар/учионица за рани раст и развој, има задатак да потпомогне ово повезивање, јер одрастање 
дјетета и његов развој треба да буду у оквиру друштвене заједнице и културе којој дијете припада. Сваки други 
облик збрињавања и одгајања дјетета не би био исправан.

Постоји много начина на које центар/учионица може да сарађује са локалном заједницом.

Коришћење ресурса из локалне заједнице

Едукатори  у центру/учионици треба да буду у сталном контакту са локалном заједницом, како би што ефикасније 
мапирали ресурсе те локалне заједнице које могу да користе. Они треба да буду упознати са свим организацијама 
и институцијама које постоје у њиховој локалној заједници, а које су им сродне или компатибилне у раду, како би 
побољшали своје дјеловање у корист дјеце која су њихови корисници. 

Користити ресурсе локалне заједнице значи: 

a) посјећивати културне институције (позоришта, музеји, галерије, библиотеке), 
b) обилазити природне љепоте и знаменитости локалне заједнице, 
c) бити отворен за волонтирање едукатора свих струка потребних у раду центра/учионице, али и свих 

других заинтересованих који својим радом могу да допринесу побољшању услуга центра/учионице, 
d) сарађивати са организацијама, установама и институцијама у локалној заједници, како би се подигао ниво 

услуга у центру/учионици, а то значи користити компетенције стручњака из заједнице (нпр. дијагностика 
од стране психолога из Центра за ментално здравље, рехабилитација физијатра или дефектолога из Дома 
здравља, итд.).

Едукативни рад са дјецом у центру/учионици је врло користан, али задатак одраслих који раде са дјецом није 
само да их науче како да се понашају у контролисаним условима у затвореним просторијама, већ и у социјалној 
средини. Зато је важно да се са дјецом излази из центара/учионица и улази у локалну заједницу, како би 
научили чиме њихова локална заједница располаже. Одласци у позориште, биоскоп, музеј или галерију, за дјецу 
представљају нешто ново, а у исто вријеме и прилику да науче да се понашају у новим ситуацијама, као и да се 
науче понашати у институцијама културе.

Поред институција културе, свака локална заједница у нашој земљи има и природне љепоте, паркове, а већина 
њих и знаменитости које имају историјски карактер. Дјеца која долазе у центар/учионицу су мала да би се 
подучавала историји локалне заједнице, али је важно да им се од малена развија осјећај за значај историје 
њиховог родног мјеста.

Волонтирање едукатора и младих људи у центру/учионици је још један начин сарадње са локалном заједницом. 
Оно је значајно како за центар/учионицу, јер повећава њене капацитете, када су стручњаци у питању (нпр. ако 
говоримо о волонтирању студената педагогије, психологије, дефектологије, предшколског васпитања и сродних 
занимања), али исто тако значи и овим младим будућим стручњацима, како са професионалне, тако и са људске 
стране. Они у центру/учионици добијају прилику да посматрају рад са дјецом и у њему учествују, те да се 
изграђују у професионалном смислу, али и да развијају осјећај солидарности и буду од користи. 

Сарадња са институцијама, организацијама и установама које запошљавају стручњаке из области психологије, 
медицине и дефектологије има значај за центар/учионицу, посебно када је дијагностика у питању, јер омогућава 
едукаторима  центра/учионице да добију поуздану информацију о развоју дјетета, као и професионалне 
препоруке за рад са дјететом. Такође, ова сарадња не завршава само дијагностиком и препорукама, већ и даљим 
праћењем развоја дјетета.  
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Пружање услуга локалној заједници

Поред тога што центри/учионице за рани раст и развој треба да користе ресурсе из локалне заједнице, 
потребно је и да активно учествују у активностима у заједници којима се заједница развија (нпр. пошумљавање, 
чишћење заједнице, прикупљање помоћи за угрожене, итд.). На овај начин се позиционирају као организације 
која сарађују са локалном заједницом и на начин да користе њене капацитете, али их и проширују и обогаћују. 
Различити су начини на које центри/учионице могу да допринесу развоју локалне заједнице. Они зависе и од 
њених капацитета. 

Центар/учионица треба да припрема приредбе са својим члановима на које позива представнике локалне 
заједнице и локалних установа, институција и организација. Овом приликом се представљају активности које 
центар/учионица нуди, као и сви успјеси које постиже. Центар/учионица треба да организује округле столове 
и едукације на различите теме из области којима се бави, како би привукао људе из заједнице, али и како би 
едуковао заједницу и мотивисао пословне људе да у њега улажу.

Едукатори и дјеца из центра/учионице могу да сарађују са организацијама, установама, институцијама, које се 
баве радом са дјецом из различитих група, нпр. другим предшколским установама, организацијама које се брину 
о дјеци са различитим проблемима у развоју, итд. На овај начин се код дјеце развија осјећај за различитост, 
толеранцију, недискриминацију. Дјеца из центра/учионице могу са својим васпитачима да посјећују и 
организације или институције које се баве радом или бригом о старим људима.

У центру/учионици за рани раст и развој се могу организовати креативне радионице на којима би дјеца, са 
својим родитељима, припремала различите продукте, којима могу да обрадују неку другу дјецу или одрасле људе 
из угрожених категорија који живе у њиховој локалној заједници.

У сваком случају, мноштво је разлога и активности којима центар/учионица за рани раст и развој може да 
сарађује са локалном заједницом на обострано задовољство. 
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ПРИЛОЗИ
Прилог број 1 – Дугорочни план рада групе
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Прилог број 2 – Етапни план рада групе
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Прилог број 3 – План мјесечних индивидуалних 
активности раног раста и развоја за дијете 
типичног развоја

План за мјесец:

Име и презиме дјетета:

Име мајке и оца:

Датум рођења:

Мјесто рођења:

Улица и број:

Развој дјетета: Типичан

ФИНА МОТОРИКА
Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

ГРУБА МОТОРИКА

Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

КОГНИЦИЈА
Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

ГОВОР
Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ

Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

План израдио/ла:

______________________________________
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Прилог број 4 – План мјесечних индивидуалних 
активности раног раста и развоја за дијете које има 
тешкоће у развоју

План за мјесец:

Име и презиме дјетета:

Име мајке и оца:

Датум рођења:

Мјесто рођења:

Улица и број:

Развој дјетета: облик тешкоће:

опис тешкоће:

ФИНА МОТОРИКА
Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

ГРУБА МОТОРИКА
Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

КОГНИЦИЈА
Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

ГОВОР
Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

СОЦИО-
ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Мјесечни циљ:

Краткорочни задаци:

План израдио/ла:

______________________________________
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Прилог број 5 – Структура мјесечног извјештаја за 
родитеље

Име и презиме дјетета:

Датум рођења:

Период за који се подноси 
извјештај:

Активности које су проведене у протеклом мјесецу:

Моторички развој:

Когнитивни развој:

Развој говора:

Социо – емоционални развој:

Напредак дјетета у протеклом периоду:

Моторички развој:

Когнитивни развој:

Развој говора:

Социо – емоционални развој:

Додатна запажања и коментари:

Подносилац извјештаја:

________________________________________
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Прилог број 6 – Материјал за радионицу Асертивна 
комуникација

 Група број 1 
Прочитајте текст под редним бројем 1, а након тога текст под редним бројем 2 и напишите како би требало да 
се реагује у ситуацији, а да се при томе буде асертиван.

1. ЈА поруке – служе да се њима изразе запажања, осјећања, потребе и понуде рјешења одређене ситуације, 
а да се притом не повриједи друга особа. ЈА порука се изговара смиреног гласа и увијек је усмјерена ка тражењу 
рјешења, а не окривљавању друге особе. Схема ЈА поруке је сљедећа:

I када си ти (описујете објективно ситуацију која се десила)
II ја сам се осјећао/ла (описујете своје тадашње осјећање)

III имао/ла сам потребу (овдје говорите о својим потребама)
IV зато предлажем (овдје нудите неко могуће рјешење)

2. Ситуација:  Дошли сте кући и затекли дјецу како се играју, а кућа у нереду и ништа од договорених обавеза 
(задаћа, опрати судове послије јела) није обављено. Како ћете реаговати и шта ћете им рећи, користећи се ЈА 
поруком?

 Група број 2 
Прочитајте текст под редним бројем 1, а након тога текст под редним бројем 2 и напишите како би требало да 
се реагује у ситуацији, а да се притом буде асертиван.

1. Покварена плоча – јесте метод који користимо кад упорно и готово досадно понављамо захтјев (или 
изјављујемо непристанак) према другој особи, а да притом не исказујемо бијес или друге непријатне емоције. 
Притом не смијемо заборавити да захтјев (или одбијање) попратимо осмјехом и изречемо мирним и угодним 
гласом.  

2. Ситуација: Дијете Вас стално моли да му дате да користи телефон да би се играло, а Ви то не желите.  

 Група број 3 
Прочитајте текст под редним бројем 1, а након тога текст под редним бројем 2 и напишите како би требало да 
се реагује у ситуацији, а да се, притом, буде асертиван.

1. Како рећи „НЕ“ - није добро стално говорити Да! (Хоћу!) само како бисмо удовољили другима. У том 
случају туђим захтјевима неће бити краја. Осим тога, нереално је очекивати да ће нас пријатељи или људи око 
нас више вољети, поштовати и имати о нама лијепо мишљење само ако чинимо све оно што они од вас траже. 
Управо супротно! Константно безусловно испуњавање туђих жеља неће нам донијети поштовање, већ прије 
искориштавање.  

Није добро рећи „Да!“ („Хоћу!“) кад смо затрпани послом или нисмо довољно квалификовани за задатке који се 
од нас траже. У случају да обећање не испунимо, осјећаћемо се кривима, док ће друга страна остати разочарана. 
Такође, рећи „Да!“ („Хоћу!“) није добро ни онда када нешто не желимо, али прихватамо да се други не би 
љутили. Тада ћемо се осјећати лоше, јер смо нешто прихватили, а у ствари нам то не одговара.

Оно што је још важно да се зна приликом изговарања ријечи „НЕ“, јесте да није добро ни да се одбијање 
детаљно образлаже, односно правда, јер другој страни може да дјелује неискрено. Зато је важно кратко, јасно и 
искрено одбити нечији захтјев, приједлог или нешто друго.

2. Ситуација: Добијате молбу од радне колегице да је мијењате сљедећи дан на послу, а већ сте је мијењали 
неколико пута, док она Вас није мијењала никада. 
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 Група број 4 
Прочитајте текст под редним бројем 1, а након тога текст под редним бројем 2 и напишите како би требало да 
се реагује у ситуацији, а да се притом буде асертиван.

1. Техника негативне тврдње (асерције) – То је вјештина прихватања критике која није манипулативна, 
него произлази из чињеница. Ако смо заиста негдје погријешили, на критику одговарамо негативом асерцијом, 
тј. признајемо грешку, прихватимо критику и покушавамо исправити ствар. Није добро прећи у одбрану и 
правдање, треба да избјегавамо велико и дуго извињавање, јер на тај начин дајемо простора другој страни да 
помисли како смо јој доживотно нешто дужни.

Ситуација: Васпитач нас критикује због тога што већ неколико дана не радимо са дјететом активности које је 
савјетовао психолог.
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