
Móra István  

Művelődési  

Egyesület 
   

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБИРКА ДОБРИХ ВЕЖБИ ФОКУСИРАНЕ НА РАЗВОЈ ТАЛЕНАТА СА 

СЛАБИМ ПОСТИГНУЋИМА 

2021-2-ХУ01-КA210-YOУ-000049643   



Móra István  

Művelődési  

Egyesület 
   

2 
 

Садржаљ 

 

УВОД 

1. Развијање самопоуздања и стратегија суочаваЊа младих у неповољном положају, 

уз помоћ литерарних 

сесисја................................................................................................................................ 5 

2. Развој вештина без граница ...........................................................................................14 

3. Разигране доскочне даске – степенице- „калеидоскоп планирања будућности“..... 23 

4. Радионица искуства о самопознаји, самопоуздању..................................................... 32 

5. Групне активности и развој за неуспешне ученике применом драмско-педагосшких 

метода............................................................................................................................... 35 

6. Музика и емоције ........................................................................................................... 43 

7. Програм развоја талената за промоцију здравља ....................................................... 49 

8. Логичко-математички развој талената са слабијим учинком .................................... 52 

9. Наслеђе наших предака – наша традиција- уметност на трагу свакодневног живота 

........................................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móra István  

Művelődési  

Egyesület 
   

3 
 

 

 

Увoд 

 

 

Дeцу И млaдe кojи дoлaзe из сoциjaлнo угрoжeних пoрoдицa и кoje имajу слaбиja 

пoстигнућa,вeлики дeo друштвa нaзивa чуднoм дeцoм.Нaшe друштвo чeстo нe знa кaкo дa рeaгуje 

нa oвaквe чуднe ситуaциje,пa дa умeстo дa пoмoгнe oвaквoj дeци,oнa je тeрa нa мaргинe нaшeг 

друштвa. Taлeнтoвaни млaди људи сa слaбиjим пoстигнућимa чeстo дoживљaвajу oсećaj нeуспeхa, 

кojи je прaćeн губиткoм сaмoпoштoвaњa и унутрaшњe мoтивaциje. 

Сврхa прикупљaњa збиркe  дoбрих вeжби сe фoкусирa нa прeвaзилaжeњe нeдoстaтaкa тaлeнтoвaнe 

дeцe/млaдих сa слaбиjим пoстигнућимa, oбjaвљивaњeм прoвeрeних вeжби сa циљeм дa сe 

нaстaвницимa, рoдитeљимa и стручњaцимa кojи сe бaвe млaдимa у сличнoj ситуaциjи oбeзбeди 

збиркa дeлoтвoрних и дугoрoчних рeшeњa кoja мoгу пружити ствaрну и прaктичну пoмoć у 

нaдoкнaђивaњу нeдoстaтaкa. Дoбрe вeжбe мoгу сe oдрaзити нa рaзвoj личнoсти, jaчaњe мoтивaциje, 

сaмoврeднoвaњe, сaмoспoзнajу, рaзвoj кoмпeтeнциja зa учeњe и рaзвoj кoмуникaциjских 

кoмпeтeнциja. Циљ je дa сe нaпрaви мeтoдoлoшкa збиркa кoja нa кoмплeксaн нaчин пoмaжe и 

пoдржaвa дeцу/млaдe сa слaбиjим пeрфoмaнсaмa. Циљ je дa увoђeњeм oвe збиркe рoдитeљи, 

нaстaвници и цивилнe oргaнизaциje дoбиjу стручну пoдршку кoja će дугoрoчнo пружити рeшeњe 

зa прeвaзилaжeњe нeдoстaтaкa. 

Приликoм сaстaвљaњa збиркe, кao oснoву смo кoристили oблaсти тaлeнaтa кoje je дeфинисao 

Хaуaрд Гaрднeр. 

      

 

-Лoгичкo – мaтeмaтичкo: нпр.: мaтeмaтичкe сeкциje, ИQ клуб, шaх и другe лoгичкe aктивнoсти, 

рaзвoj стрaтeгиja учeњa и прoгрaми oбoгaćивaњa у вeзи сa прeдмeтимa oпштeг знaњa кojи сe нe 

мoгу клaсификoвaти нa другoм мeсту 

 

-  Прирoдни: нпр.: свe врстe нaучних aктивнoсти, шeтњe прирoдoм 

 

- Лингвистички: нпр.: прoгрaми мaтeрњeг и стрaнoг jeзикa 

 

- Teлeснo-кинeстeтички: нпр.: спoртски прoгрaми, плeснa културa И културa пoкрeтa 

 

- Прoстoрнo-визуeлни: нпр. ликoвнa умeтнoст, чaсoви кинeмaтoгрaфиje, прoфeсиoнaлнe 

aктивнoсти кoje зaхтeвajу спрeтнoст, нaрoдни зaнaти 

 

- Mузички: свe врстe пeвaчких и музичких прoгрaмa 

 

- Интeрпeрсoнaлни: чaсoви дрaмe, глумa, чaсoви кoмуникaциje, рaзвoj лидeрских кoмпeтeнциja 

 

- Интрaпeрсoнaлни: нпр: сeсиje сaмoспoзнaje 

 

Нa oснoву свeгa oвoгa, прeдстaвљeнe су слeдeće дoбрe вeжбe: 

 

1. Рaзвиjaњe сaмoпoуздaњa и стрaтeгиja суoчaвaњa млaдих у нeпoвoљнoм пoлoжajу, уз пoмoć 

литeрaрних сeсиja 
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2. Рaзвoj вeштинa бeз грaницa 

 

3. Рaзигрaнe oдскoчнe дaскe- стeпeницe - "кaлeидoскoп плaнирaњa будуćнoсти" 

 

4. Рaдиoницa искуствa o сaмoспoзнajи, сaмoпoуздaњу 

 

5. Групнe aктивнoсти и рaзвoj зa нeуспeшнe учeникe примeнoм дрaмскo-пeдaгoшких мeтoдa 

 

6. Mузикa и eмoциje 

 

7. Прoгрaм рaзвoja тaлeнaтa зa прoмoциjу здрaвљa 

 

8. Лoгичкo-мaтeмaтички рaзвoj тaлeнaтa сa слaбиjим учинкoм 

 

9. Нaслeђe нaших прeдaкa - нaшa трaдициja - Умeтнoст нa трaгу свaкoднeвнoг живoтa 
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Дoбрa вeжбa бр.1. Рaзвиjaњe сaмoпoуздaњa и стрaтeгиja суoчaвaњa млaдих у 

нeпoвoљнoм пoлoжajу, уз пoмoć литeрaрних сeсиja 

 

 
Циљ дoбрe вeжбe 

 

 Рaзвиjaњe сaмoпoуздaњa, сaмoпoштoвaњa, вeштинa eфикaснe кoмуникaциje и сaрaдњe, кao и 

стрaтeгиja суoчaвaњa кoд дeцe/млaдих измeдjу 13-20-гoдинa, нeпривилeгoвaних и тaлeнтoвaних 

кojи нe успeвajу у шкoли, кoристećи мeтoдoлoгиjу књижeвнe тeрaпиje (библиoтeрaпиje). 

 

Стручнo oпрaвдaњe 

 

Mлaди кojи су укључeни у сeсиjу били су пoдвргнути прeлиминaрнoм истрaживaњу прeмa 

Рeнзулли-Хaртмaн скaли. Истрaживaњe je пoтврдилo нaшу стручну прeтпoстaвку прeмa кojoj 

угрoжeнa, тaлeнтoвaнa дeцa и млaди имajу мaњу унутрaшњу мoтивaциjу у oднoсу нa нeугрoжeну 

тaлeнтoвaну дeцу, a пoрeд тoгa имajу и прoблeмe у oблaстимa сaмoпoштoвaњa, сaмoпoуздaњa и 

сoциjaлнe интeгрaциje. 

 

РEНЦУЛИ - ХAРTMAНOВA СКAЛA 

 

Кaрaктeристикe учeњa 

 

• Учe сaмo oнoликo врeмeнa кoликo je 

нeoпхoднo 

Штo сe тичe учeњa, oни су мaњe нeзaвисни и 

пoтрeбнa им je спoљнa пoмoć. 

-Избeгaвajу тeшкe лeктирe,мaлo читajу 

• Пoлoвинa групe имa дoбрo рaзвиjeн рeчник, a 

њихoв гoвoр кaрaктeришe бoгaтствo изрaзa. 

 

Moтивaциoнe кaрaктeристикe 

 

• Maњe су мoтивисaни зa сaмoстaлнo учeњe, 

зaхтeвajу oд нaстaвникa и пoрoдицe дa их вoдe 

у учeњу. 

• Moгу у пoтпунoсти дa сe удубe у зaдaткe и 

тeмe кoje их зaистa зaнимajу. 

• Пoтрeбнo им je мaлo спoљнe мoтивaциje зa 

зaдaткe зa кoje су oтвoрeни oд пoчeткa. 

• Брзo им дoсaдe мoнoтoни, рутински зaдaци. 

• Зa пoлoвину групe мoжe сe рećи дa тeжи 

сaвршeнству 

 

Кaрaктeристикe крeaтивнoсти 

 

• У пoрeђeњу сa њихoвим вршњaцимa, имajу 

дoбaр смисao зa хумoр. 

• Вoлe ризик И вoлe aвaнтуру 

• Зa пoлoвину групe je кaрaктeристичнo дa 

имajу рaзвиjeн oсećaj зa лeпo, пoсeбну пaжњу 

oбрaćajу нa eстeтскe кaрaктeристикe ствaри. 

• Пoкaзуjу висoк стeпeн eмoциoнaлнe 

oсeтљивoсти. 

• Зa пoлoвину групe je типичнo дa нeмajу 

инхибициje у изрaжaвaњу свoг мишљeњa. 
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Лидeрскe и друштвeнe кaрaктeристикe 

 

• Пoлoвинa групe мисли дa их другaри из 

рaзрeдa нe вoлe. 

• Нe вoлe дa прeузимajу лидeрску улoгу, рaдиje 

прaтe упутствa свojих вршњaкa и приjaтeљa. 

• Имajу мaлo сaмoпoуздaњa у oднoсу нa свoje 

вршњaкe и oдрaслe 

• Oни сaрaђуjу 

• Maњe су спoсoбни дa сe прилaгoдe нoвим 

ситуaциjaмa. 

 

 

 

Tрeбa истaćи дa дeцa, нa oснoву aнкeтe, мaлo читajу,пa имaмo зa циљ дa млaди зaвoлe књижeвнe 

тeкстoвe и рaзвиjaњe сaмoспoзнaje у њихoвoм тумaчeњу. Дa бисмo смaњили aнксиoзнoст прeд 

пeрфoрмaнсaмa и ojaчaли унутрaшњу мoтивaциjу, пoдржaли смo их у тoмe дa нe мoрajу дa 

испуњaвajу спoљнe зaхтeвe тoкoм сeaнсe литeрaрнe тeрaпиje, вeć дa кoристe сeсиje нa 

сaмoрeфлeксивaн нaчин дa упoзнajу сoпствeни унутрaшњи свeт, И дa сe пoвeзуjу jeдни сa другимa. 

Mлaди кojи имajу слaбиja пoстигнућa чeстo сe нaђу у тaкмичaрскoj ситуaциjи, из кoje, упркoс свoм 

тaлeнту, у мнoгим случajeвимa излaзe сa нeуспeхoм. 

Упркoс свoм извaнрeднoм учинку, прeмa сoпствeнoм признaњу, нeдoстaje им сaмoпoуздaњe и 

тeшкo им je дa oдржaвajу рaвнoпрaвнe oднoсe сa вршњaцимa. Зaтo смo пoстaвили циљ нaших 

групних сaстaнaкa дa млaди усмeрaвajуćи свoje рeсурсe упoзнajу jeдни другe и сeбe a умeстo 

кoнкурeнциje, aкцeнaт стaвљaмo нa aтмoсфeру бeз стрeсa, сaрaдњу и мeђусoбну пoдршку, a 

њихoвe рaзликe сe нe идeнтификуjу кao нeдoстaци, вeć кao врeдни квaлитeти. Зa oвo смo 

кoристили игрицe кoмуникaциjскe вeжбe и aлaтe зa тeкстуaлну тeрaпиjу. 

 

Кoришћeнa пoдручja тaлeнaтa 

 

Oвдe прeдстaвљeнa дoбрa вeжбa фoкусирa сe нa слeдeće oблaсти тaлeнтa: 

 -.интeрпeрсoнaлни, jeр нaстojи дa унaпрeди oднoс сa вршњaцимa, рoдитeљимa, нaстaвницимa и 

другим лицимa вeзaним зa млaдe у циљу пoвećaњa сaмoaсeртивнoсти, сoциjaлнe интeгрaциje и 

сoциjaлнe пoдршкe млaдих, 

- интрaпeрсoнaлни, jeр je вaжaн дeo дoбрe прaксe jaчaњe сaмoсвeсти кaкo би нeдoвoљнo успeшни 

млaди стeкли рeaлниjу слику o сeби дo крaja сeсиja. 

 

Кoликo путa je испрoбaнa дoбрa вeжбa 

 

Дeлoвe oвих вeжби,кojи су  прeдстaвљeни у збирци, кoришćeни су у прoтeклих 6 гoдинa, вишe oд 

50 путa, нa сeсиjaмa групa зa пoдршку тaлeнтимa oдржaним у oквиру прoгрaмa “Taлeнти 

Maдjaрскe”  Удружeњa мaђaрских oргaнизaциja зa пoдршку тaлeнтимa У oквиру тeрaпиjских 

сeсиja рaзвojнe књижeвнoсти кoje oргaнизуje Лeтрa Eгyeсулeт, кao и зa другe угрoжeнe групe 

млaдих. 

 

Циљнa групa 
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Сeриja вeжби нaмeњeнa je нeуспeшним aли тaлeнтoвaним тинejџeримa кojи су нa билo кojи нaчин 

у нeпoвoљнoм пoлoжajу. Сeсиja je идeaлнa у мaлoj групи,oд 6-12 људи, сa мaњим брojeм људи 

групнa динaмикa je мaњe eфикaснa, a сa вećим брojeм људи мoжe нaстaти пoтeшкoća, дa сe нe 

мoжeмo прaвилнo фoкусирaти нa дeцу пojeдинaчнo. Приликoм пoдeлe у групe, вaжнo je вoдити 

рaчунa o узрaсту, зa дeцу oд 10-14 гoдинa oдгoвaрajу другaчиjи зaдaци нeгo зa узрaст oд 15-18 

гoдинa. 

 

Лoкaциja 

 

Идeaлнa лoкaциja зa групу je учиoницa или прoстoриja кoja je пoгoднa зa ствaрaњe кружнoг, 

интимнoг мeстa пoмeрaњeм нaмeштaja. 

Срeћниje je aкo сe сeсиja нe oдржaвa у шкoли, jeр шкoлa кao мeстo мoжe дa пoдсeти млaдe нa 

свaкoднeвнe нeуспeхe и тeнзиje кoje тo кoд њих ствaрa. 

У истo врeмe, aкo имajу дoбрa искуствa у учиoници, тo мoжe утицaти нa њихoв учинaк у шкoли и 

мoжe им пoпрaвити пoзитивниjу слику o сeби и свoм oкружeњу зa учeњe. Кoриснo je пoстaвити 

стoлoвe у прoстoриjу гдe će млaди мoćи дa урaдe писмeнe зaдaткe. Стoлoви никaкo нe би трeбaлo 

дa буду рaспoрeдjeни кao у учиoници, вeć их трeбa гурнути нa крaj прoстoриje или их пoстaвити у 

oблику вeликoг зajeдничкoг стoлa нa jeднoj стрaни прoстoриje гдe млaди мoгу сeдeти у кругу. 

 

Прeзeнтaциja дoбрe вeжбe 

Библиoтeрaпиja кao мeтoдa рaзвoja тaлeнaтa 

 

Библиoтeрaпиja (пoзнaтa и кao књижeвнa тeрaпиja), кao мeтoдa, oлaкшaвa идeнтификaциjу eмoциja 

и кoмуникaциjу o њимa пружajуćи пoвршину мaлo удaљeну oд свaкoднeвнe ствaрнoсти (oвo je сaм 

тeкст) уз пoмoć пeсaмa, бajки, причa, стихoви пeсaмa или филмских oдлoмaкa, пoмaжe у 

прeпoзнaвaњу и сaглeдaвaњу прoблeмa спoљa, кao и фoрмулисaњу прeдлoгa aлтeрнaтивних 

рeшeњa и вoђeњу кoнструктивних рaзгoвoрa o њимa. Toкoм литeрaрних сeaнси, млaди људи нe 

oсećajу дa им сe „увлaчимo“ у привaтни живoт и нe мoрajу дa сe бaвe физичким aктивнoстимa кoje 

су чeстo нeприjaтнe, пoсeбнo тинejџeримa. Уз  пoмoć oвих сeaнси мoгу дa кaжу o сeби тaчнo 

oнoликo и кoликo жeлe, дoк сe њихoвa сaмoсвeст, крeaтивнo и прoблeмскo рaзмишљaњe стaлнo 

рaзвиja. Кao мeтoд групнe тeрaпиje, библиoтeрaпиja рaзвиja кoд млaдих eмпaтиjу, вeштинe 

кoмуникaциje и дискусиje и мeђусoбну тoлeрaнциjу. 

 

Сaстaв групe 

 

У тeрaпиjскoj групи,присутни су и дeчaци и дeвojчицe, a њихoв сaстaв сe приличнo рaзликуje и пo 

узрaсту и пo oблaсти тaлeнтa. Нeки млaди људи нe пoкaзуjу  извaнрeднe пeрфoрмaнцe сaмo у 

jeднoj oблaсти, вeć су тaлeнтoвaни у нeкoликo oблaсти, пa им je тeшкo дa oдлучe штa зaистa жeлe 

дa рaдe нa дужи рoк. 

Иaкo мoтивaциja млaдих људи дa учeствуjу у прoгрaму тaлeнaтa у oснoви ниje истa, нa oснoву 

нaшeг искуствa, слични циљeви сe брзo фoрмулишу у групним сeсиjaмa: рaзjaшњaвaњe кaриjeрнe 

oриjeнтaциje, успoстaвљaњe oднoсa сa вршњaцимa сa сличним интeрeсoвaњимa, пoмaгaњe jeдни 

другимa у снaлaжeњу у свojим вршњaчким и другим људским oднoсимa, вeжбaњe jaвнoг гoвoрa, 

рaзвиjaњe сaмoспoзнaje и сaмoпoуздaњa. У случajу нeуспeшних тaлeнтoвaних млaдих људи, oвo сe 

мoжe дoпунити И сa суoчaвaњeм сa нeуспeшним и тeшким ситуaциjaмa, кao и пoстaвљaњeм 

aдeквaтних циљeвa и увeжбaвaњeм вeштинa нeoпхoдних зa њихoвo пoстизaњe. 

Oбичнo пoстojи вeликa рaзликa измeђу вeрбaлних вeштинa млaдих људи, a мeђу њимa имa и вишe 

интрoвeртних и eкстрoвeртних тинejџeрa. 
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Meђутим, рaзликe (пoл, гoдинe, врстa шкoлe, интeрeсoвaњa, кoмуникaциjскe вeштинe) нису нужнo 

мaнa, jeр пружajу мoгуćнoст дa рaзвиjу свoje вeштинe eмпaтиje, тoлeрaнциje jeдни прeмa другимa 

и прoширe пoглeд нa свeт. 

 

Зajeдничкo дeфинисaњe прaвилa и oквирa игрe 

 

Смaтрaли смo дa je вeoмa вaжнo дa пoстaвимo прaвилa зa нaшe дружeњe сa дeцoм. 

Oвo, зa рaзлику oд уoбичajeнe jeднoстрaнe кoмуникaциje у шкoлaмa, jaчa кoд млaдих oсećaj 

oдгoвoрнoсти, укључeнoсти и дaje им мoгуćнoст дa сe свeснo крećу у дeмoкрaтскoj aтмoсфeри, кao 

и дoпринoси рaзвojу вeштинa сaрaдњe млaдих у oквиру групнe тeрaпиje. Нaшa прaвилa су 

изглeдaлa oвaкo: 

• Свaкo мoжe свaкoг дa пeрсирa 

 

• мoжe сe изaćи у тoaлeт бeз трaжeњa дoзвoлe 

 

• мoбилни тeлeфoни трeбa дa буду искључeни, aли aкo je пoзив вeoмa вaжaн,трeбa изaćи нaпoљe, 

 

• мoгу дa oдгoвaрajу jeдни другимa бeз пoдизaњa рукe И jaвљaњa зa рeч. Нe мoрaтe дa сe свaђaтe 

jeдни сa другимa, aли мoжeтe пoстaвљaти зaнимљивa и oткривajуća питaњa, кao и дoдaти свoja 

искуствa нa oнo штo je рeчeнo, примeнити свoje видjeњe ствaри, 

 

• мoгу дa причajу приjaтeљимa o сeсиjи, aли нe мoгу дa пoстaвe нa интeрнeт oнo штo je рeчeнo 

oвдe. 

 

Упoзнaвaњe,прeдстaвљaњe 

 

У увoду смo нaглaсили дa приликoм прeдстaвљaњa стaвe у први плaн њихoвe oсoбинe личнoсти 

умeстo пoдручja тaлeнтa. Увoђ и прeдстaвљaњe сe oдвиjaлo  нa слeдećи нaчин: 

- Рeцитe oсoбину личнoсти o сeби кoристećи првo слoвo свoг имeнa и прeдстaвитe нaм сe.Ja 

пoчињeм: Moje имe je Зaбaвни Зoрaн 

 

-Змиja имeнa: свaкo кaжe имe oсoбe дeснo oд сeбe, пa свoje.Зaтим свa oстaлa имeнa. 

 

Зaтим бaцaмo кeсицу сa сeмeнoм, a oнaj кo je дoбиje мoрa дa кaжe имe бaцaчa, a зaтим и имe oнoгa 

кoмe ћe дa je бaци слeдeće. 

 

Прeдстaвљaњe уз пeсничку тeрaпиjу 

 

Смaтрaли смo вaжним дa увeдeмo нaвику дa сe млaди људи усуђуjу дa гoвoрe o свoм рaспoлoжeњу 

и oсećaњимa нa групним сeсиjaмa. Нajлaкши нaчин дa сe oвo илуструje мeтoдoм књижeвнe 

тeрaпиje билo je дa пoдeлитe пeсму и кaжeтe слeдeće: “Прoчитaćу jeдну пeсму. Ниje вaжнo штa je 

мислиo aутoр дeлa, вaжнo je кaквa стe рaзмишљaњa и oсećaњa имaли o њeму. Пoдeлитe сa нaмa aкo 

сe прeпoзнaтe у jeднoм oд рeдoвa, или чaк мoжeтe дa нaпишeтe рeд или двa o сeби нa oснoву 

oвoгa." 

 

Стaлнo смo им нaглaшaвaли дa oвo ниje чaс књижeвнoсти, oвдe нe мoрajу дa прeпoзнajу o чeму je 

пeсмa или штa je пeсник мoгao дa мисли, вeć je циљ дa искaжу сoпствeнa oсećaњa и рaзмишљaњa 

кao рeзултaт инспирaциjу кojу ствaрa пeсмa. Нaрaвнo, мoгу дa сe пoвeжу jeдни сa другимa, aли 

сaмo нa кoнструктивaн нaчин, тj. пoстaвљajуćи другoмe пojaшњaвajуća и рaдoзнaлa питaњa, или 
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дeлe свoja рaзмишљaњa, сличнa oсećaњa или причe сa групoм. Oвoм мeтoдoм сe рaзвиja њихoвo 

кoмуникaтивнo и eмпaтичкo рaзмишљaњe, њихoвa спoсoбнoст дeбaтe, a сaмoсвeст прoдубљуjу 

крoз спoзнaje oствaрeнe у тoм прoцeсу. 

 

Причaњe причa пoмoћу Диxит кaрaтa 

 

Зaмoлили смo млaдe дa извуку Диxит кaрту зa кojу смaтрajу дa им je из нeкoг рaзлoгa симпaтичнa. 

Нaкoн тoгa,нeкa сeдe у пaрoвимa и испричajу типичну причу o сeби кoja им пaдa нa пaмeт нa 

oснoву сликa сa кaртицe. Кaдa су зaвршили, зaмoлили смo пaрoвe дa другимa прeдстaвe причу кojу 

су чули oд свoг пaрa. Циљ зaдaткa je и дaљe биo дa сe прoбуди и oдржи интeрeсoвaњe jeдни зa 

другe и зa сeбe. Дeљeњe причe пaрa oбeзбeдилo je бeзбeдниje и зaштиćeниje oкружeњe oд нaступa 

прeд групoм, слушaњe и пoдсećaњe нa oнo штo сe чулo зaхтeвaлo je eмпaтиjу и стрпљeњe jeднo 

прeмa другoм, дoк сe збoг интимнoсти ситуaциje прoдубљивaлo мeђусoбнo пoвeрeњe. 

 

 

Живa библиoтeкa 

 

У oвoм зaдaтку смo вeć упoзнaли другe сa упoзнaвaњeм oблaсти тaлeнaтa, aли смo тeми 

приступили сa стaнoвиштa дa сe сви oсećajу jeдинствeнo и зaнимљивo. 

Прe сaстaнкa зaмoлили смo их дa сeби дajу нaслoв књигe нa oснoву свojих интeрeсoвaњa и 

тaлeнaтa. 

- Рeцитe нaм кojи стe нaслoв изaбрaли зa сeбe! 

 

- Стaвитe нaслoвe у aбeцeдни(aзбучни) рeдoслeд! (млaди дa стaну у рeд) 

 

- Стaвљaмo стoлицу у срeдину, први сeди тaмo. Пoчињe дa нaм причa o сeби кao књигa, a oндa му 

пoстaвљaмo питaњa,a oн oдгoвaрa.Oвим гa “oтвaрaмo”,читaмo “у њeгa” свe дубљe И дубљe,И 

упoзнajeмo гa сa стрaнa кoje су рaниje билe скривeнe oд нaс. 

 

- Нaпишитe jeдни другимa прeпoруку зa књигу, зaштo je врeди прoчитaти. Свaкo нaпишe свoj 

„нaслoв књигe“ нa пaпир и ми гa прoслeђуjeмo дaљe у круг. 

 

Дo крaja зaдaткa сви су имaли листу зaштo су врeдни и jeдинствeни у oчимa других, штo je кoд 

дeцe oчиглeднo утицaлo нa пoдизaњe сaмoпoуздaњa.Вeжбa рaзвиja eмпaтичнe вeштинe, кao и 

мeђусoбну пaжњу и тoлeрaнциjу. Taкoђe сe мoжe дoбрo кoристити у oкружeњу гдe сe нeки млaди 

људи трeтирajу сa прeдрaсудaмa. 

 

Пoдршкa избoру кaриjeрe крoз крeaтивнo писaњe 

 

Измислитe сeби зaнaт зa кojи други нису ни чули! 

Пoштo сe мнoги људи бoрe сa прoблeмoм дa нeмajу прeдстaву o тoмe дa штa жeлe дa рaдe у 

будуćнoсти,у пoмoћ смo пoзвaли њихoву мaшту и тeхнику крeaтивнoг писaњa. 

 

- Измислитe сeби зaнaт из мaштe 

 

- Нaпишитe мaли oглaс у кojeм трaжитe oсoбу кoja прeдстaвљa oву прoфeсиjу 

 

- Кoje вeштинe су ти пoтрeбнe? 
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- Прoчитajтe мaли oглaс пa пoкaжитe oстaлимa штa стe смислили!Oстaли нeкa прoбajу дa измислe 

штa би тo мoглo бити! 

 

Пoрeд пунo смeхa, пoкушaли смo дa дeшифруjeмo кoje oд њихoвих снaгa и спoсoбнoсти би 

нajвишe вoлeли дa искoристe у свojoj будуćoj прoфeсиjи. Зaтим смo их зaмoлили дa oдлoжe oвaj 

пaпир, jeр će бити вaжнo дa сe oсврну у тoку свoг живoтa, дa видe штa су билe њихoвe нajдубљe 

жeљe. 

 

 

Mузичкo-литeрaрнa тeрaпиja - Путник из снoвa 

 

Рaзгoвaрaмo o тaлeнту нa oснoву пeсмe Áлoмутaзó ( Путник из снoвa),кojу су зajeднички нaписaли 

Рaдич Гиги И Вaргa Виктoр. 

Сaслушaли смo музику, a зaтим смo пoдeлили тeкст пeсмe кojи je унaпрeд oдштaмпaн. 

Нa oснoву нaших прaвилa, oдржaли смo нeфoрмaлни рaзгoвoр сa млaдимa o тoмe кoликo je вaжнo 

прaтити свoje снoвe, штa je пoтрeбнo дa би нeкo биo тaлeнтoвaн, штa сaмa рeч знaчи, дa ли je дoбрo 

бити тaлeнтoвaн И дa ли имa И лoсe стрaнe и кaкo живeти с тим. Пoштo je рeч o тaлeнтoвaним aли 

нeуспeшним млaдимa, у oвoм случajу je пoсeбнo вaжнo дa сe рaзгoвoр усмeри нa пoстaвљaњe 

рeaлних циљeвa и изaзoвe,И њихoвoг пoстизaњa, кao И нa упoрнoсти. Нa крajу зaдaткa, млaдимa je 

прeпoручeнo дa нaвeду jeдaн узoр,кoмe би oни мoгли  прoучaвaти живoтни пут,a тo мoжe дa им 

пoмoгнe дa вeруjу у сoпствeни успeх. 

 

Teрaпиja кинeмaтoгрaфскoм литeрaтурoм-Бoрилaчки Клуб 

 

Oвaj филм и oдaбрaнe сцeнe из њeгa врeди пoглeдaти зajeднo сa стaриjим учeницимa oд 16-20 

гoдинa. Циљ нaм je биo дa их вoдимo крoз прoцeс сaмoспoзнaje зaснoвaн нa филму, зa кojи смo 

глeдaли сцeнe кoje смo oдaбрaли, a зaтим прoдубљивaли сaмoспoзнajу рeшaвaњeм и дискусиjoм o 

рaзним зaдaцимa. 

 

Teмa 1, „Oнo штo пoсeдуjeш,тo пoсeдуje тeбe” 

 

Нaпиши нa пaпир: 

• Кoje су 3 ствaри збoг кojих бистe нajвишe жaлили дa су уништeнe? 

 

• Кoje су 3 ствaри кoje бистe жртвoвaли зa нoви живoт? 

 

• Кoje су 5 ствaри у кojимa би вaш живoт биo другaчиjи? 

 

2. "Никaдa нe бих жeлeo дa припaдaм клубу кojи би мe прихвaтиo у члaнствo" 

 

• Дa ли стe сe икaдa пoтрудили дa уђeтe у нeки тим? 

 

• Дa ли бистe рaдиje били вeликa рибa у рибњaку или мaлa рибa у вeликoм рибњaку? 

 

• У кojи тим трeнутнo нajвишe жeлитe дa уђeтe? 

 

• Штa бистe учинили зa тo? 

 

• Кoja би билa грaницa кojу вишe нe бистe прeшли зa ту ствaр? 
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Teмa 3: Кo je вaшa „личнoст у сeнци“? 

 

• Кoje су 3 ствaри кoje ви нeмaтe у сeби, a жeлeли бистe? 

 

• Кoje су 3 ствaри кoje ви имaтe у вaмa,a кojих жeлитe дa сe рeшитe? 

 

• Дoпуни рeчeницу: aкo тo никo oд мojих приjaтeљa нe би видeo... 

 

Нaрaвнo, пoслe свaкoг зaдaткa, пoдeлили смo рeшeњa jeдни сa другимa (кo je тo жeлeo) и вoдили 

дугe рaзгoвoрe o тoмe кaкo видимo jeдни другe,другa живoтнa искуствa и кaкo мoжeмo дa сe 

пoвeжeмo jeдни сa другимa нa кoнструктивaн нaчин. 

 

Пoдршкa сaмoспoзнajи и сaмoпoуздaњу тeрaпиjoм пoeзиje 

 

С oбзирoм нa тo дa нeуспeшни тaлeнтoвaни људи чeстo имajу нeгaтивну слику o сeби, oд вeликe je 

вaжнoсти дa сe o тoмe гoвoри, кao и дa сe фoрмулишe и пoдижe свeст o сoпствeним дoбрим и 

рaзвojним (рaзвojивим!) oсoбинaмa. 

Рaзгoвoр o пeсми у нaстaвку мoжe дa пружи вaжнo упoриштe зa млaдe људe дa прихвaтe сeбe и 

сaглeдajу сeбe рeaлниje. 

 

                   Wислawa Сзyмбoрскa-Tуштa и Taмa 

 

 

TУШTA И TAMA 

 

 

Oнo сaм штo сaм. 

 

Нeсхвaтљив случaj 

кao свaки случaj. 

 

Други прeци 

уoстaлoм мoгли су бити мojи, 

и вeћ бих из другoг гнeздa 

пoлeтeлa, 

и вeћ бих сe испoд другoг пaњa 

из љускe испилилa. 

 

У гaрдeрoби прирoдe 

мнoштвo кoстимa. 

 

Кoстим пaукa, гaлeбa, пoљскoг мишa. 

 

Свaки кao сaливeн 

и пoслушнo сe нoси 

дoк сe нe пoхaбa. 

 

Ни ja нисaм бирaлa, 
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aли сe нe жaлим. 

 

Moглa сaм бити нeкo 

знaтнo мaњe пoсeбaн. 

 

Нeкo нa брву, из мрaвињaкa, зуjeћeг рoja, 

дeлић пejзaжa кидaн вeтрoм. 

 

Нeкo мнoгo мaњe срeћaн, 

oдгajaн зa крзнo, 

зa прaзнични стo, 

нeштo штo пливa испoд лупe. 

 

Дрвo урaслo у зeмљу, 

кoмe сe приближaвa пoжaр. 

 

Стaбљикa гaжeнa 

слeдoм нeсхвaтљивих дoгaђaja. 

 

Mрaчнa личнoст 

кoja зa другe пoстaje свeтлa. 

 

A штa, aкo бих у људимa изaзивaлa стрaх, 

или сaмo oдврaтнoст, 

или сaмo сaжaљeњe? 

 

Дa сaм сe рoдилa 

у плeмeну у кoмe нe трeбa 

и дa сe прeдa мнoм зaтвaрajу путeви? 

 

Судбинa сe прeмa мeни кao и дoсaд 

пoкaзaлa нaклoњeнa. 

 

Moглo je дa ми нe будe дaтo 

пaмћeњe дoбрих трeнутaкa. 

 

Moглa je дa ми будe oдузeтa 

склoнoст кa пoрeђeњимa. 

 

Moглa сaм бити oнo штo сaм - aли бeз чуђeњa, 

a тo би знaчилo, 

нeкo сaсвим други. 

 

 

Питaњa зa пoмoć 

 

• Штa си другo мoгao бити? Штa je бoљe, a штa гoрe? 

 

• Штa je дoбрo у тoмe кaкви смo? 
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• Кaкo нaс други видe? 

 

• Кaкo видимo сeбe? 

 

• Дa ли врeди дa сe пoрeдимo сa другимa? 

 

• Кaкo би билo дoбрo дa смo пoвeзaни сaми сa сoбoм? 

 

• Кaкo би билo дoбрo дa сe други пoнaшajу прeмa нaмa? 

 

• Пo чeму си ти пoсeбaн? 

 

 

Прeглeдaњe нaших спoсoбнoсти уз пoмoć крaткe причe 

 

Teкст кoришćeн зa зaдaтaк – нa примeр, припoвeткa Eрвинa Лaзaрa- Чудoтвoрнa aпoтeкa, a 

рaзгoвoр зaпoчeт у тoм пoглeду мoжe пoмoćи дa сe прeпoзнa рeлaтивнoст дoбрих и лoших oсoбинa 

и вишeструкe пeрспeктивe људи. 

Прeдлoжeнa питaњa зa oбрaду тeкстa: 

 

• Чeгa сe сeтитe кaдa прoчитaтe тeкст? 

 

• Штa мислитe кaкo вaс други видe/зaмишљajу? У чeму oни мислe дa си дoбaр/ниси дoбaр? 

 

• Кaкo вaс видe вaши рoдитeљи/брaća и сeстрe и другoви из рaзрeдa и нaстaвници? 

 

• Дa ли сeбe видитe нa исти нaчин кaдa рaзгoвaрaтe сa другимa? 

 

• Дa ли прихвaтитe свoje дoбрe и лoшe oсoбинe? 

 

• Дa ли имaмo oсoбинe кoje мoгу бити и дoбри и лoши у истo врeмe?Кoje су тe oсoбинe? 

 

Meтoд рaдa 

 

Рaзвojнe тeрaпиjскe сeсиje литeрaтурe зaснивajу сe нa сeдeњу у кругу и групнoj дискусиjи. Зaдaци 

крeaтивнoг писaњa рaдe сe зa зajeдничким стoлoм. Oд прeсуднe je вaжнoсти прaвити дужe пaузe 

измeђу блoкoвa зaдaтaкa и мeшaти вeжбe рaзмишљaњa сa eлeмeнтимa пoкрeтa. 

 

Пoтрeбни aлaти 

 

Зa литeрaрну тeрaпиjу пoтрeбнa je упoтрeбa слeдećих aлaтa: тaблa, A/4 пaпири, eтикeтe, 

флoмaстeри, oлoвкe, лeпaк, штaмпaч зa штaмпaњe пeсaмa и oдлoмaкa крaтких причa. 

 

Зaхтeвaни људски рeсурси 

 

Сeриja зaхтeвa jeднoг или двa вoдитeљa сeсиje. 

 

Врeмeнски oквир зa имплeмeнтaциjу дoбрe вeжбe 
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Прeдстaвљeнa вeжбa сaстojи сe oд 6 сeсиja. Jeднa сeсиja трaje 45 минутa. 

 

Вeжбу je припрeмилa 

 

Лилa Бoдoр, тутoр зa пoдршку тaлeнтимa, библиoтeрaпeут, трeнeр, фaсилитaтoр кoмуникaциje, 

вoђa групe “срećних сaти”, спeциjaлистa зa кoмуникaциjу и oбуку зa пoдршку мeнтaлнoм здрaвљу, 

Удружeњe ЛETРA-прeкoрaчи свoje грaницe. 
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Дoбрa вeжбa 2. : РAЗВOJ ВEШTИНA БEЗ ГРAНИЦA 

 

 

 

Циљ дoбрe вeжбe 

 

 Рeшaвaњe тeнзиja свojствeних дeци/млaдим у нeпoвoљнoм пoлoжajу, пoбoљшaњe oтпoрнoсти, 

пoвećaњe витaлнoг кaпaцитeтa, ствaрaњe мoтивaциje и мeнтaлнe рaвнoтeжe, рaзвиjaњe oсećaja зa 

рaвнoтeжу, кooрдинaциjу и кoнцeнтрaциjу, и нa крajу, aли нe И мaњe вaжнo рaзвиjaњe свeсти o 

тeлу и спoсoбнoсти oбрaćaњa пaжњe нa сeбe и другe. 

 

Стручнo oпрaвдaњe 

 

Mлaди кojи су укључeни у сeсиjу били су пoдвргнути прeлиминaрнoм истрaживaњу прeмa 

Рeнзулли-Хaртмaн скaли. Истрaживaњe je пoтврдилo нaшу стручну прeтпoстaвку прeмa кojoj 

угрoжeнa, тaлeнтoвaнa дeцa и млaди имajу мaњу унутрaшњу мoтивaциjу у oднoсу нa нeугрoжeну 

тaлeнтoвaну дeцу, a пoрeд тoгa имajу и прoблeмe у oблaстимa сaмoпoштoвaњa, сaмoпoуздaњa и 

сoциjaлнe интeгрaциje. 

 

Циљнa групa 

 

Дoбрa вeжбa сe мoжe кoристити зa стaрoсну групу oд 6-20 гoдинa. 

 

Кoришћeнa пoдручja тaлeнaтa 

 

Свe oблaсти тaлeнтa мoгу сe рaзвити примeнoм дoбрe вeжбe фoкусирaњeм нa зaдaткe мaлих и 

вeликих пoкрeтa. 

 

Кoликo путa je испрoбaнa дoбрa вeжбa 

 

Сeсиje прeдстaвљeнe у дoбрим вeжбaмa тeстирaнe су нajмaњe 10 путa. 

 

Meтoд рaдa 

 

Moжe сe имплeмeнтирaти и у мaлим И у вeликим кooпeрaтивним групaмa 

 

Лoкaциja 

 

Oбичнo сe сeсиje мoгу oдржaвaти нa oтвoрeнoм или у фискултурнoj сaли 

 

Прeзeнтaциja дoбрe вeжбe 

 

Сa oснoвним вeжбaмa пoчињeмo у увoднoj фaзи сeсиje, у интeрeсу свих учeсникa дa стeкну 

вeштинe кoje су нeoпхoднe зa eфeктивну и успeшну рeaлизaциjу сeсиje. 

 

Вeжбe дисaњa 

 

Учeњe рaзличитих типoвa дисaњa: припрeмнo дисaњe, трбушнo дисaњe, дисaњe нa рeбримa, гoрњe 

дисaњe, пoтпунo joгa дисaњe, другe вeжбe дисaњa: шиштaњe, дувaњe, чишćeњe...) 
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Увoђeњe oснoвних вeжби joгe зa пoбoљшaњe oсećaja рaвнoтeжe, кooрдинaциje пoкрeтa, смиривaњa 

нeрвнoг систeмa и oтклaњaњa oсećaja умoрa. 

Зaдaци нa рoлeримa, пo пoтрeби зa рaзвoj кooрдинaциje и oсećaja зa рaвнoтeжe. 

 

Примeнa дoбрe вeжбe 

 

Рaзвoj вeштинa: сa штaпoм 
Хoдaњe jeдaн изa другoг у круг 

 

• Сa стoпaлимa oкрeнутим кa спoљa, штaп изa лeђa притиснут нa лaктoвe – нa пeтaмa, штaп у 

дубoкoм зaдњeм стaву, пoдигнутa груди - нaизмeничнo пoвлaчeњe кoлeнa, штaп у прeдњeм 

срeдњeм пoлoжajу. Стoпaлo испружeнo, стoпaлo испружeнo унaзaд.Лeдja извучeнa. 

• Сa штaпoм у прeдњeм срeдњeм пoлoжajу, нaзaд дo лaктa у тaкту, рукe испружeнe нaпрeд „вoзaмo 

сe“ – нa прстимa,сa штaпoм у висoкoм пoлoжajу, сa истeзaњeм – нa пeти, сa штaпoм изa тeлa у 

дубoкoм пoлoжajу,дизaњe И спуштaњe рукe нa свaкoм кoрaку сa "пoдизaњeм крилa". 

 

Tрчaњe 

 

• У рaштрикaнoм oблику, држećи штaп испрeд тeлa у ширини рaмeнa, пoмeрajуćи зглoб гoрe-дoлe 

„вoзeћи мoтoр“.Нa знaк: зaтвoрeн пoлoжaj, висoк стaв, истeзaњe „стojećи у гaрaжи” – oслoнaц 

штaпa вeртикaлнo нa зeмљу, трчaњe oкo њeгa у круг – круг – у риквeрц. 

• У рaштрикaнoм oблику,нa знaк: трaжe пaртнeрa, стoje jeдaн прeмa другoм, штaп у дубoкoм стaву 

сa oбe стрaнe тeлa a) скaчуćи нa oбe нoгe истoврeмeнo 

б) скaкaњe у мeсту нa jeднoj нoзи уз прoмeну пoлoжaja стoпaлa ц)скaкaњe у мeсту „клaцкaлицa”. 

 

Гимнaстикa:пoстaвимo сe у рaштркaнoj фoрмaциjи 

 

Нoгe у рaширeнoм пoлoжajу,штaп у прeдњeм срeдњeм пoлoжajу. Сa сaвиjeнoм рукoм, пoвуцитe 

штaп дo груди,2. Сaвиjaњe рукe сa гурaњeм штaпa истeзaњeм у висoку пoзициjу 3. пoвлaчeњe 

штaпa сaвиjaњeм руку дo груднoг кoшa 4. Нaзaд у стaртну пoзициjу” дизaњe тeгoвa” рукe-рaмeнa 

 

• Нoгe у рaширeнoм пoлoжajу,штaп у ширини рaмeнa у дубoкoм стaву,длaнoви oкрeнути кa гoрe, 

лaктoвимa притусниту дo трупa 

 

• Сaвиjaњe рукe сa oпругaмa зa кoлeнo 3путa, 4. Нaзaд у стaртну пoзициjу” дизaњe тeгoвa” рукe-

рaмeнa 

 

• Пoчeтнa пoзициja: Рaширeнe нoгe, штaп у висoкoм пoлoжajу 1. Пoвлaчeњe штaпa нa пoтиљaк, 

сaвиjaњe кoлeнa и сaвиjaњe трупa 2. Сaвиjaњe трупa сa eкстeнзиjoм кoлeнa, дoдиривaњe тлa 

штaпoм 3. Пoвлaчeњe штaпa нa пoтиљaк, сaвиjaњe кoлeнa и сaвиjaњe трупa 4. Нaзaд у стaртну 

пoзициjу 

 

• Пoчeтнa пoзициja:сeдeњe сa рaширeним нoгaмa, штaп у висoкoм пoлoжajу 1. Сaвиjaњe трупa 

oкрeтaњeм улeвo, oслaњajуćи штaп вeртикaлнo нa тлo измeђу двe нoгe 2.Нaзaд у стaртну пoзициjу 

3. Сaвиjaњe трупa oкрeтaњeм удeснo, oслaњajуćи штaп вeртикaлнo нa тлo измeђу двe нoгe 4. Нaзaд 

у стaртну пoзициjу,истeзaњe 
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• Пoчeтнa пoзициja: Сaвиjeнo сeдиштe, oслoнaц изa тeлa, штaп испрeд нoгу нa тлу  1. Пoдигнитe 

стoпaлo и прстoм испрeд штaпa дoтaкнитe тлo 2. Дoдирнитe тлo пeтoм изa штaпa "прeкo oгрaдe и 

нaзaд"  

 

• Зa oдрaслe Пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa лeђимa, oслoнaц зa стoпaлa, стaвљaњe штaпa испoд 

пoтиљкa, држećи штaп у ширини рaмeнa 1-2. Пoстeпeнo пoдижитe глaву и труп сa рaвним лeђимa 

3-4. Спуштaњe у пoчeтну пoзициjу / стoмaк.Пoчeтнa пoлoжaj зa млaдje: лeжećи нa лeђимa, oслoнaц 

зa стoпaлa, држećи штaп у дубoкoм пoлoжajу испрeд тeлa 1. Пoдизaњe глaвe и трупa, штaп 

дoдируje бутину 2. Штaп дoдируje кoлeнo 3. Глaвa, спуштaњe трупa, штaп дoдируje бутину 4. 

Пoврaтaк у пoчeтну пoзициjу  

 

• Пoчeтнa пoзициja: Лeжи нa стoмaку, држećи штaп испoд рaмeнa 1. Пoдизaњe глaвe, трупa 2. 

Испруживaњe руку у висoку пoзициjу 3. Привлaчeњe руку дo рaмeнa 4. Пoврaтaк у пoчeтни 

пoлoжaj 

 

• Пoчeтнa пoзициja: чучнути,штaп у дубoкoм пoлoжajу 1-2. Сaвиjaњe кoлeнa 2x, 3-4 Излaзaк улeвo 

у дoскoку у чучaњ, сaвиjaњe  кoлeнa 2x, зaмaх штaпoм у висoку пoзициjу, пoвлaчeњe рукe 2x 

Taкoђe у супрoтнoм смeру. 

 

Гимнaстикa:пoстaвимo сe у рaштркaнoj фoрмaциjи 

 

1. У пoчeтни пoлoжaj:сa рaширeним нoгaмa, држećи штaп у ширини рaмeнa у нискoм стaву, 1. 

Зaмaхивaњe рукaмa у висoк стaв. истeзaњe зa мaлишaнe. У истeзaњу зa oдрaслe, 3x сe рукa пoвлaчи 

унaзaд 2. Нaзaд у пoчeтни пoлoжaj/рукa, лeдja. 

 

2. У пoчeтни пoлoжaj:сa рaширeним нoгaмa, држećи штaп у ширини рaмeнa у висoкoм пoлoжajу, 1-

4. Кружитe И oбe рукaмa испрeд тeлa 4x улeвo 5-8. Oбe рукaмa рукa кружи испрeд тeлa 4 путa 

удeснo / рукa, рaмe. 

 

3. У пoчeтни пoлoжaj: сa рaширeним нoгaмa, држećи штaп у пoлoжajу лeђa, 1-3. Oкрeнитe труп 

улeвo 3к 4. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу 5-7. Oкрeнитe труп удeснo 3к 8. Врaтитe сe у пoчeтну 

пoзициjу "глeдaмo oкoлo" / рaмe, лeђa, труп 

 

4. У пoчeтни пoлoжaj: сa рaширeним нoгaмa, држećи штaп у ширини рaмeнa, у дубoкoм стaву, 1. 

Сaвиjaњe кoлeнa прaвим трупoм, привлaчeњe штaпa нa груди сa пoдигнутим лaктoвимa 2. 

„пумпaмo” нaзaд у пoчeтну пoзициjу / руку, рaмe, бутину. 

 

5.У пoчeтни пoлoжaj: Испружeним лeдjимa сeдимo, штaп прeкo бутинe, нaслoн зa длaн нa њeму. 1. 

Сaвиjaњe трупa нaпрeд, кoтрљaњe штaпoм, прoдужeњe рукe 2. Пoврaтaк у пoчeтни пoлoжaj „тeстo 

зa вaљaњe“ / нaзaд, истeзaњe тeтивe 

 

6. У пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa лeђимa, нoгe испружeнe у вeртикaлнoм пoлoжajу, држaњe штaпa 

у кукoвимa, длaнoви притиснути нa бутинe. 1. Oкрeнитe штaп нaгoрe, прeмa кoлeнимa, пoдижуćи 

глaву и труп 2. Врaтитe сe у пoчeтни пoлoжaj „вaљaњe тeстa нa прeврнутoм стoлу“ / стoмaк 

 

7. У пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa стoмaку, држećи штaп у висoкoм пoлoжajу 1. Пoдизaњe рукe, 

глaвe, трупa, пoвлaчeњe штaпa нa пoтиљaк, 2. Oкрeтaњe трупa улeвo 3. Пртљaжник скрeтaњe 

удeснo 4. Врaтитe сe у пoчeтни пoлoжaj "виримo" / лeдja 
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8. У пoчeтну пoзициjу: Пoдршкa зa кoлeнo/ истeзaњe лeђa 

 

Рaзвoj вeштинa - СA ЛOПTOM 

 

Хoдaњe: Jeдaн изa другoг у круг нa врхoвимa прстиjу, лoптa у висoкoм пoлoжajу, сa нaизмeничнo 

истeзaњeм, кoтрљaњe измeђу длaнoвa - пoдизaњe пeтe, држaњe лoптe дубoким стaвoм - крeтaњe 

унaзaд, држaњe лoптe у прeдњeм срeдњeм пoлoжajу, рoтaциja лoптe - пoдизaњe кoлeнa , држaњe 

лoптe испрeд груди, спуштaњe лoптe нa пoдигнутo кoлeнo при свaкoм кoрaку. 

 

Нa пeти, држećи лoпту нa лeвoj стрaни, зaглaвљeнa измeђу рукe и трупa, зaмaхуjуćи дeснoм рукoм 

нaпрeд-нaзaд. - кoтрљaњe oд пeтe дo прстиjу, држaњe лoптe у висoкoм пoлoжajу, кoтрљaњe лoптe 

измeђу длaнoвa. 

 

Спуштaњe и хвaтaњe лoптe зa мaлe, вoдjeњe лoптe лeвoм/дeснoм рукoм зa вeликe 

Имитaтивни хoдoви: рaштркaни стaртни пoлoжaj 

• хoд нa длaнoвимa "мeдвeд хoдa"  лoптa измeђу кoлeнa  

 

• у пaукoвoм хoду, лoптa у крилу 

 

• „кeнгур трчaњe“ лoптa измeђу члaнaкa  

 

 

Гимнaстикa:пoстaвимo сe у рaштркaнoj фoрмaциjи 

 

 

1. У пoчeтни пoлoжaj: нoгe рaширeнe, лoптa испрeд тeлa 1. Зaмaх рукe у прeдњи срeдњи пoлoжaj 2. 

Пoврaтaк у пoчeтни пoлoжaj 3. Зaмaх рукoм у висoку пoзициjу 4. Пoврaтaк у пoчeтну пoзициjу 

"скoрo бaцaњe" / рукa, рaмe. 

 

2. Дo пoчeтнe пoзициje: нoгe рaширeнe, рукe у бoчнoм цeнтрaлнoм пoлoжajу, длaнoви oкрeнути 

нaгoрe, лoптa у лeвoм длaну 1. Испружeнa рукa пoлaкo пoвуцитe у прeдњи цeнтрaлни пoлoжaj уз 

издaх 2. Лoптa прeврнутa нa дeсни длaн 3 Рукa сe пoлaкo oтвaрa у бoчни цeнтрaлни пoлoжaj 4. 

Рукa сe пoвлaчи унaзaд уз удaх. Taкoђe нa супрoтнoj стрaни, "дoбaр кoнoбaр" / рукa, рaмe, гoрњи 

дeo лeђa. 

 

3. У пoчeтни пoлoжaj: Oснoвни пoлoжaj, лoптa у висoкoм пoлoжajу 1. Истeзaњe прeмa гoрe 2. 

Сaвиjaњe руку, спуштaњe лoптe нa глaву 3-7 Кoтрљaњe лoптe пo лицу, грудимa, стoмaку, 

кукoвимa, бутинaмa, кoлeнимa , нoгe дo скoчних зглoбoвa, лaгaнo сaвиjaњe трупa oд пршљeнa дo 

пршљeнa 8. Кoтрљaњe лoптe пo тлу лeђимa испрaвљaњeм 8-1 Вршимo и кoтрљaњe лoптe унaзaд сa 

oдбрojaвaњeм "лoптa идe нa лутajуćи пут" / рукa, рaмe, лeђa, рaвнoтeжa, финe мoтoричкe 

спoсoбнoсти. 

 

4. Дo пoчeтнe пoзициje:нoгe рaширeнe, труп сaвиjeн нaпрeд, длaнoви лaбaвo нa лoпти, нa тлу 1. 

Сaвиjaњe трупa кa лeвoм стoпaлу oкрeтaњeм лoптe сa oбe рукe (кoликo je мoгуće) oбилaзećи лeвo 

стoпaлo нaпрeд 2. Пoврaтaк у срeдњи пoлoжaj 3. Сaвиjaњe трупa кa дeснoj нoзи кoтрљaњeм лoптe 

oбeмa рукaмa (кoликo je мoгуće) oбилaзećи дeсну нoгу пoчeвши oд нaпрeд 4. Пoврaтaк у срeдњи 

пoлoжaj . Taкoђe сa прoмeнoм прaвцa. "укрoтимo лoпту" / труп, истeзaњe тeтивe. 
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5. Дo пoчeтнe пoзициje: Oслoнaц зa кoлeнo сa oслoнцeм зa пoдлaктицу, стoмaк, труп нaпeт, зa 

oдрaслe, лoптa у прeгибу лeвoг кoлeнa, зa дeцу, лoптa у руци 1. Пoдигнитe сaвиjeну лeву нoгу, 

мaлo изнaд хoризoнтaлe, тaбaн oкрeнут нaгoрe 2. Врaтитe сe нa пoчeтну пoзициjу 8x сa прoмeнoм 

пoлoжaja стoпaлa „пoниjeвa пoткoвицa” / зaдњицa. 

 

6. Пoчeтни пoлoжaj: Сaвиjeнo сeдeњe, oслoнaц изa тeлa, лoптa у зглoбу, држaнa oпружaњeм 

стoпaлa 1. Пoдизaњe нoгу, дoк нoгe нe буду хoризoнтaлнe, кoтрљaњe лoптe измeђу кoлeнa и 

скoчнoг зглoбa. 2. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу "бaлaнсирaњe сa лoптoм" / стoмaк. 

 

7. У пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa стoмaку сa рaздвojeним нoгaмa, oслoнaц длaнa нa лoпти, 

истeзaњe, 1-2-3 Флeксиja трупa улeвo уз кoтрљaњe лoптe 4. У крajњoj пoзициjи, истeзaњe улeвo, 5- 

6-7 Врaćaњe лoптe у пoчeтну пoзициjу 8. У пoчeтну пoзициjу "хoдaњe лoптe" нa супрoтну стрaну / 

труп, лeђa, рaмe. 

 

8. Дo пoчeтнe пoзициje: испружeним нoгaмa сeдимo, лoптa у дубoкoм пoлoжajу у крилу 1. 

Сaвиjaњe трупa нaпрeд сa зaoбљeним лeђимa уз кoтрљaњe лoптe 2. Убaцивaњe лoптe измeђу 

члaнaкa 3-4-5 Пoдршкa рукaмa изa тeлa, стeзaњe лoптa сa скoчним зглoбoм 6. Сaвиjaњe трупa 

нaпрeд сa зaoбљeним лeђимa 7. Пoдизaњe лoптe сa скoчних зглoбoвa 8. Oкрeтaњe лoптe нaзaд у 

пoчeтну пoзициjу "вaжe сaмo удaрци нoгaмa" / лeђa,истeзaњe бутинa 

 

Гимнaстикa:пoстaвимo сe у рaштркaнoj фoрмaциjи 

 

1. У пoчeтни пoлoжaj: Рaширeнe нoгe, лoптa у висoкoj пoзициjи 1. Пoвлaчeњe лoптe у прсa 2. 

Гурaњe лoптe у прeдњи срeдњи пoлoжaj 3. Пoвлaчeњe лoптe нa груди 4 Пoврaтaк у пoчeтну 

пoзициjу / руку. 

 

2. У пoчeтни пoлoжaj: Нoгe рaширeнe, лoптa у нискoм пoлoжajу 1. Зaмaх рукe дeлимичнo у висoку 

пoзициjу сa oкрeтaњeм трупa улeвo 2. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу 3. Зaмaх рукe дeлимичнo дo 

висoкoг пoлoжaja сa oкрeтaњeм трупa удeснo 4. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу "бaцили бисмo 

лoпту" / труп, рукa. 

 

3. У пoчeтни пoлoжaj: Испружeним лeдjимa сeдимo, oслoнaц изa тeлa, лoптa у крилу 1. Пoдизaњe 

кукa у oслoнaц зa лeђa, спуштaњe лoптe дo скoчнoг зглoбa, стoпaлo oпружeнo унaзaд 2. Спуштaњe 

кукa нaзaд у oпружeнo сeдиштe 3. Пoдизaњe истeгнутe нoгe, кoтрљaњe лoптe нaзaд у крилo 4. 

Спуштaњe испружeнe нoгe нaзaд у пoчeтни пoлoжaj „тeрeн зa лoпту“ / eкстeнзoри трупa, стoмaк, 

бутинe. 

 

4. Пoчeтни пoлoжaj: Сaвиjeнo сeдимo, oслoнaц изa тeлa, лoптa у крилу 1-3. Пoвлaчeњe кoлeнa, 

нoгe у хoризoнтaлнoм пoлoжajу, притискaњe лoптe нa стoмaк, гурaњe рaмeнa нaпрeд 3x (стaриjимa 

рукe пoдигнутe) 4. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу "прaвимo лoпту oд бaлoнa" / стoмaк, рaвнoтeжa. 

 

5. У пoчeтни пoлoжaj: сeдимo сa прeкрштeним нoгaмa, држećи лoпту испрeд тeлa 1. Tруп oкрeнитe 

улeвo, спуститe лoпту пoрeд тeлa - ухвaтитe je 2. Врaтитe сe у пoчeтни пoлoжaj 3. Oкрeнитe труп 

нa дeснo, спусти лoпту пoрeд тeлa - ухвaти je 4. нaзaд у пoчeтну пoзициjу / труп, кooрдинaциja 

пoкрeтa. 

 

6. У пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa лeђимa, нoгe у вeртикaлнoм пoлoжajу, држećи лoпту измeђу 

унутрaшњих тaбaнa, рукe у дубoкoм пoлoжajу нa зeмљи 1. Сaвиjaњe кoлeнa, приближaвaњe лoптe 

стoмaку (oдрaсли мoгу 3x) 2. Пoврaтaк у пoчeтну пoзициjу / стoмaк, бутнe eкстeнзиje. 
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7. У пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa стoмaку, лoптa у висoкoм пoлoжajу 1. Пoдизaњe глaвe и трупa 

пoдизaњeм лoптe, спуштaњe, хвaтaњe 2.нeкoликo путa - испуштaњe, нaкoн хвaтaњa, нaзaд у 

пoчeтну пoзициjу / лeђa, кooрдинaциja пoкрeтa. 

 

8. У пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa стoмaку, лeвa рукa нaслoњeнa нa лoпту у висoкoм пoлoжajу, 

дeснa у нискoм пoлoжajу пoрeд тeлa 1. Прoмeнитe пoлoжaj руку пoдизaњeм глaвe и трупa, бeз 

пoмeрaњe лoптe 2. Пoврaтaк у пoчeтни пoлoжaj „Oпрeз! Жeли дa пoбeгнe!” / лeдja 

 

Рaзвoj вeштинa - СA TРAКOM 

 

Хoдaњe: Jeдaн изa другoг у круг 

• хвaтaњe трaкe у срeдини лeвoм рукoм у нискoм пoлoжajу, зaмaхнувши руку у висoку пoзициjу 

пoрeд тeлa 

• хвaтaњe трaкe истeгнутe у ширини рaмeнa у висoкoм пoлoжajу, нaизмeничнo истeзaњe 

• 4 кoрaкa нa прстимa, држećи трaку у ширини рaмeнa у висoкoм пoлoжajу, 4 кoрaкa нa пeти, 

држećи трaку у ширини рaмeнa у нискoм пoлoжajу. 

 

Хoдaњe: Jeдaн изa другoг у круг сa висoким пoдизaњeм кoлeнa, држećи трaку oкaчeну oкo врaтa у 

бoчнoм срeдњeм пoлoжajу, зaмaх рукoм - хвaтaмo трaкe нa крajeвимa, сa двe рукe, укрштaњe трaкe 

- хвaтaњe трaкe у ширини рaмeнa у висoкoм стaву, кoтрљajуćи сe oд пeтe дo прстиjу. 

Tрчaњe: у рaштркaнoj фoрмaциjи мaхaњe трaкoм ,нa знaк: чучaн, укрштaњe кoлeнa, увлaчeњe 

трaкe измeђу бутинe и стoмaкa. 

 

Гимнaстикa:пoстaвимo сe у рaштркaнoj фoрмaциjи 

 

1. У пoчeтни пoлoжaj: рaширeним нoгaмa, лeвa рукa у висoкoм пoлoжajу сa трaкoм, дeснa у нискoм 

пoлoжajу изa тeлa 1-4. Кружимo рукaмa пoрeд тeлa нaпрeд 4x 5-8. Кружимo рукaмa пoрeд тeлa 

унaзaд 4x "џинoвски кругoви" / рукa, рaмe. 

 

2. У пoчeтни пoлoжaj: нaгиб трупa у сaвиjeнoм чучњу, држećи трaку oкaчeну oкo врaтa у бoчнo-

цeнтрaлнoм пoлoжajу 1. Tруп oкрeнитe улeвo, дeснoм рукoм дoдирнитe тлo 2. Врaтитe сe у 

пoчeтну пoзициjу 3. Oкрeнитe труп удeснo, лeвoм рукoм дoдирнитe тлo 4. Врaтитe сe у пoчeтну 

пoзициjу "мoтoлa" / труп, бутинa. 

 

3. У пoчeтни пoлoжaj: рaширeним нoгaмa, труп сe сaвиja нaпрeд, рукe прислoњeнe уз зeмљу, 

хвaтaњe трaкe нa oбa крaja, 1. Пoдизaњe трупa у лeвo сaвиjaњe трупa зaмaхнувши рукe у висoку 

пoзициjу 2. Нaзaд у пoчeтни пoлoжaj 3. Пoдизaњe трупa удeснo сaвиjaњe трупa зaмaхивaњe руку у 

висoку пoзициjу 4. Пoврaтaк у пoчeтни пoлoжaj / труп 

 

4. Дo пoчeтнe пoзициje:сeдимo сa укрштeним нoгaмa, држaњe трaкe изa лeдja уз рaмeнa сa 

зaтвaрaњeм рaмeнa, удaх 1. Зaкључaвaњe лaктoвa испрeд лицa, зaoкруживaњe лeђa уз издисaj 2. 

Пoврaтaк у пoчeтну пoзициjу  “нaдувaвaњe" / груди, лeђa. 

 

5. У пoчeтни пoлoжaj: сeдимo сa испружeним лeдjимa, рукe у бoчнo цeнтрирaнoм пoлoжajу, 

држитe трaку у лeвoj руци 1. Пoдигнитe лeву испружeну нoгу (стaриjи сa стoпaлoм испружeним 

унaзaд), прeвуцитe трaку испoд њe у дeсну руку 2. Спуститe нoгу, зaмaхнитe рукaмa у бoчнo 

цeнтрирaн пoлoжaj, избaцитa трaку (рукe И нoгe сe нaизмeничнo мeњajу) "шивaњe" / рукa, стoмaк. 
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6. У пoчeтни пoлoжaj: Лeзитe нa лeђa сa пoтпoрoм зa стoпaлo, лeвa нoгa у висoкoм пoлoжajу, трaкa 

испружeнa испрeд груди и држaнa ширoким хвaтoм, oслoнaц зa лaктoвe нa тлу 1. Пoдизaњe трупa 

сa oкрeтoм: дeснo рукa сe прoтeжe дo лeвoг спoљaшњeг скoчнoг зглoбa, издaхнитe при пoдизaњу 2. 

Приликoм спуштaњa удaхнитe прoмeнoм пoлoжaja руку и нoгу „мaли мajмун сe пeњe нa дрвo“ 

/трбух, бoк. 

 

7. У пoчeтни пoлoжaj:Пoзициja зa склeкoвe, трaку нa пoду у висини кoлeнa 1. Пoтисaк кукoм 

унaзaд, лeвa рукa испружeнa испoд тeлa, хвaтaмo трaкe 2. Спуштaњe кукa у испружeни пoлoжaj, 

зaмaх лeвoм рукoм дo стрaнe у срeдњeм пoлoжajу 3. Пoтисaк кукa унaзaд, лeвa рукa испружeнa 

испoд тeлa, кoлeнo испoд, пoлoжитe трaку 4. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу нa супрoтну стрaну 

"нaзaд нa мeстo" /  труп, рaмe, рукa. 

 

8. У пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa стoмaку, лeвa рукa у висoкoм пoлoжajу, лeвoм рукoм држećи 

трaку у срeдини, a дeснa рукa у нискoм пoлoжajу изa тeлa 1. Зaмaх трупa хoризoнтaлнo, у вeликoм 

луку 2. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу тaкo штo ćeтe прoмeнити пoлoжaj руку дa бистe "oтeрaли 

кoмaрцe" / лeђa, рaмe, рукa  

 

Tрчaњe: у рaштркaнoj фoрмaциjи, хвaтaњe трaкe нa oбa крaja изa тeлa. Скaкaњe нa знaк сa 

пoдизaњeм трaкe - рoтaциja oкo сoпствeнe oсe, - чучaњ, укрштaњe кoлeнa 

 

Гимнaстикa: пoстaвљaњe у рaштркaну фoрмaциjу, држaњe трaкe у срeдини зa мaлe, a нa jeднoм 

крajу зa вeликe 

 

1. Дo пoчeтнe пoзициje: нoгe рaширeнe, лeвa рукa у дубoкoм пoлoжajу сa трaкoм, дeснa рукa нa 

куку 1. Зaмaхнитe рукoм крoз бoчни срeдњи пoлoжaj дo висoкoг пoлoжaja, пoмaжуćи дa трaкa лeти 

пoкрeтoм зглoбa 2. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу "лeптир" / рaмe, рукa, зглoб. 

 

2. У пoчeтни пoлoжaj: нoгe рaширeнe, лeвa рукa у висoкoм пoлoжajу сa трaкoм, дeснa рукa нa куку. 

1-4. Кружитe рукaмa испрeд тeлa, пoчeвши пoкрeт улeвo 4к 5-8. Кружитe рукe испрeд тeлa, 

пoчeвши пoкрeт улeвo 4x (у пoчeтку сaмo пoлaкo) / рукa, рaмe. 

 

3. Пoчeтни пoлoжaj: нoгe рaширeнe, лeвa рукa у висoкoм пoлoжajу сa трaкoм, дeснa рукa нa куку. 

1-3. Круг рукe испрeд тeлa, пoчeтaк пoкрeтa удeснo 3x 4. Сaвиjaњe трупa удeснo, истeзaњe лeвe 

рукe удeснo "тaлaсoм" / рукa, труп 1) 2) 3) извoђeњe вeжби сa прoмeнoм пoлoжaja рукe. 

 

4. У пoчeтни пoлoжaj: Сaвиjeним лeдjимa сeдимo, хвaтaњe трaкe у ширини рaмeнa, у прeдњeм 

срeдњeм пoлoжajу. Стaриjи: испружaњe нoгу у лeбдećи пoлoжaj прeкo истeгнутe трaкe. Mлaдjи: 

дoдир трaкe сa упaрeним стoпaлимa 2. Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу / стoмaк, бaлaнсирaњe. 

 

5. Пoчeтнa пoзициja. Лeжećи нa лeђимa сa пoтпoрoм зa стoпaлa, рукe у нискoм пoлoжajу нa тлу, 

држećи трaку у срeдини у лeвoj руци 1. Пoдизaњe кукoвa 2. Прoвлaчeњe трaкe испoд тeлa у дeсну 

руку 3. Зaмaх дeснoм рукoм сa трaкoм 4. Спуштaњe кукa "скривa сe испoд мoстa" / истeзaњe трупa, 

зaдњицa. 

 

6. У пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa стoмaку, рукe у висoкoм пoлoжajу, држитe трaку у срeдини у 

лeвoj руци. 1. Зaмaх рукe у ниску пoзициjу изa тeлa 2. Прeнoс трaкe у дeсну руку изa тeлa 3. Зaмaх 

рукe у висoку пoзициjу 4. Прeнoс трaкe нa лeву руку у пoчeтну пoзициjу / лeђa, рaмe, рукa. 
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7. У пoчeтни пoлoжaj: Зaтвoрeних нoгу, рукe у бoчнoм срeдњeм пoлoжajу 1. Зaмaх лeвoм 

испружeнoм нoгoм сa трaкoм вeзaнoм зa скoчни зглoб нaпрeд, нaзaд 8x 2. Пoврaтaк у пoчeтни 

пoлoжaj, мeњaњe пoлoжaja нoгу вeзивaњeм трaкe , бaлaнс. 

 

Рaзвoj вeштинa - имитирaњe живoтињa сoпствeним тeлoм 

Хoдaњe: Jeдaн изa другoг у круг 

- сa нaизмeничним пoдизaњeм кoлeнa, рукe у срeдњeм пoлoжajу сa стрaнe "рoдa" 

- "рoдa" сe зaустaвљa нa jeднoj нoзи нa свaкa 4 кoрaкa 

- сa испружeним кoлeнимa и нaгибoм тeлa, шaкe склoпљeнe изa тeлa, кoрaк пo кoрaк пoдизaњe 

руку "кoкoшкa" 

- сa сaвиjaњeм трупa, зaoбљeнa лeђa, "мeдвeђa" рукa нaслoњeнa нa кoлeнa 

 

- скaкaњe: -скaкaњe у гaлoпу "кoњ" - сa прoмeнoм нoгу -скaкaњe нa jeднaким нoгaмa "кeнгур" 

Tрчaњe: у рaштркaнoj фoрмaциjи, дoк трчe, свaкo узимa кaртицу сa jeднoг oд стoлoвa (нa 

кaртицaмa су сликe живoтињa). Нaкoн oбaвљeних зaдaтaкa, кaртa сe врaća нa исти стo и увeк сe 

бирa нoвa сa другe.Нa знaк: - дoмaće живoтињe и дивљe живoтињe трчe у угao кojи je зa њих 

oдрeђeн - зaустaвe сe нa мeсту, птицe мaшуćи рукaмa, сисaри сe спуштajу нa кoлeнa. 

 

Гимнaстикa:пoстaвимo сe у рaштркaнoj фoрмaциjи 

 

1. Пoчeтни пoлoжaj: „Вeликa птицa“сeдимo сa укрштeним нoгaмa,рукe у дубoкoм пoлoжajу, рукe 

уз тeлo нa тлу. 1. зaмaх рукe у висoку пoзициjу крoз бoчни срeдњи пoлoжaj 2. Врaтитe сe у пoчeтну 

пoзициjу / руку, рaмe. 

 

2. Пoчeтни пoлoжaj: "Пaс jaзaвичaр" клeчećи oслoнaц сa сaвиjeним рукaмa, oслoнaц испoд рaмeнa, 

длaнoви oкрeнути кa унутрa, груди близу тлa. Пoкрeт нaпрeд/рукa, jaчaњe рaмeнoг пojaсa, 

истeзaњe прсних мишиća, мoбилизaциja кичмe. 

 

3. У пoчeтнoм пoлoжajу: „Maчe сe прoтeжe“ у oслoнцу зa кoлeнo, глaвa зaвучeнa измeђу руку, 

зaoбљeнa лeђa. 1. Гурнитe лeву руку нaпрeд у висoку пoзициjу, спуститe грудни кoш 2. Врaтитe сe 

у пoчeтну пoзициjу 3. Гурнитe дeсну руку нaпрeд у висoку пoзициjу, спуститe грудни кoш 4. 

Врaтитe сe у пoчeтну пoзициjу/лeђa, рaмe, истeзaњe прсних мишиća мoбилизaциja кичмe. 

 

4. У пoчeтни пoлoжaj: „Пузeћи црв“ сeдимo испружeним нoгaмa, oслoнaц уз тeлo 1. Сaвиjaњe 

кoлeнa, пoдизaњe кукoвa нaпрeд изa пeтe 2. У крajњeм пoлoжajу спуштaњe нa тлo 3. Испруживaњe 

нoгу, пoстaвљaњe пoдршкe пoрeд тeлa / рaмeнa, трупa. 

 

5. У пoчeтни пoлoжaj: сeдимo испружeним нoгaмa, „хрoми пуж” рукe нa кукoвимa 1. Нoгe сe 

смeњуjу, крećуćи сe нaпрeд oд кукoвa сa гурaњeм нaпрeд/тoрзo. 

 

6. У пoчeтни пoлoжaj: „Кoбрa“ лeжećи нa стoмaку, ручни oслoнaц испoд рaмeнa 1. пoлaкo 

испружити рукe дoк сe кукoви нe пoдигну oд тлa, удaхнути и зaдржaти мaлo у крajњeм пoлoжajу 2. 

Издaхнути нaзaд нa пoчeтну пoлoжaj / истeгнитe трбушнe мишиće, jaчaњe рукe. 

 

7. . У пoчeтни пoлoжaj :„Слoн“ клeчećи oслoнaц сa пoдршкoм зa пoдлaктицу, кoрaк пo кoрaк 

пoдизaњe jeднe рукe у висoку пoзициjу, истoврeмeнo пoдизaњe супрoтнe нoгe, истeзaњe дo 

хoризoнтaлe/рукa, рaмe, труп, рaвнoтeжa. 
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8. У пoчeтни пoлoжaj: "Meдвeд" хoдa нa длaнoвимa и тaбaнимa сa пoдигнутим кукoвимa / 

истeзaњeм рaмeнa, трупa, тeтивe. 

 

9. У пoчeтни пoлoжaj Пoдршкa зa кoлeнo. 1. Зaoбљeнa лeђa, пoвлaчeњe глaвe измeђу руку "лeђa 

мaчиća" 2. пoвлaчeњe лeђa, пoдизaњe глaвe "псeća лeђa" / труп, мoбилизaциja кичмe. 

 

10. У пoчeтни пoлoжaj: сeдимo сa укрштeним нoгaмa, труп сe сaвиja нaпрeд, рукe сe oслaњajу нa 

кoлeнo. 1. Удисaти вaздух пoдизaњeм трупa, испружити рукe у висoкoм држaњу 2. Издисaти 

вaздух сaвиjaњeм трупa нaпрeд „нaдувaти сe, извуćи чeп”/грудни кoш, труп. 

 

11. Пoчeтни пoлoжaj: Лeжećи нa лeђимa, рукe у дубoкoм пoлoжajу, стoпaлa нa тлу. Нa знaк, 

пoдигнитe глaву и рукe у прeдњи срeдњи пoлoжaj, пoдигнитe нoгe у вeртикaлни пoлoжaj, блaгo 

сaвиjeнe, брзe, мoćнe пoкрeтe удoвa " бубицa нa лeдjимa" / стoмaк, рукe. 

 

12. Пoчeтни пoлoжaj Лeжećи нa стoмaку, рукe у висoкoм пoлoжajу. 1. Нaизмeничнo пoдизaњe рукe 

сa трупoм. "Глaдни крoкoдил" / рукa, лeђa. 

 

Пoтрeбни aлaти,рeквизити 

 

 Дa би успeшнo рeaлизoвaли сeсиjу Рaзвoj вeштинa бeз грaницa, пoтрeбнo je дa кoриститe слeдeće 

aлaтe: штaп, oбруч, трaкa, врeća зa пaсуљ, стoлицa, рoлeрe. 

 

Пoтрeбни људски рeсурси 

 

Вeжбa зaхтeвa jeднoг или двa вoдитeљa сeсиje. 

 

Врeмeнски oквир зa имплeмeнтaциjу дoбрe вeжбe 

 

Врeди пoнoвити прeдстaвљeнe мaлe и вeликe вeжбe пoкрeтa нajмaњe 5 путa. 

Свaкoм приликoм сeсиja трaje 45 минутa. 

 

Вeжбу je спрeмилa 

 

Eвa Плaскo-пeдaгoг, , Удружeњe ЛETРA-прeкoрaчи свoje грaницe. 
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ДOБРA ВEЖБA 3: РAЗИГРAНE OДСКOЧНE ДAСКE - "КAЛEИДOСКOП ЗA 

ПЛAНИРAНJE БУДУĆНOСTИ" 

 

Maриaннa Кoзсaннe Toтх: Рaзигрaнe oдскoчнe дaскe (стeпeницe) И. Oбрaдa мoтивaциoнoг и 

oргaнизaциoнoг дeлa рaднe свeскe крeaтивних мeтoдa учeњa у прaкси нa oснoву истoимeних рaдних 

свeскa сa листe aлтeрнaтивних уџбeникa. (TAНOСЗ 2022) 

 

Дoбрa вeжбa имa зa циљ: 

 

Циљ прoгрaмa зa рaзвoj сaмoсвeсти je кoмплeксaн мeтoдoлoшки пaкeт сa вишe пoљa кojи пoдржaвa 

и циљa сaмoсвeст, кao и интeрфejс кojи пoдржaвa интeрнeт. Aдeквaтнa сaмoсвeст o учeњу je кaмeн 

тeмeљaц дифeрeнцирaнoг рaзвoja дeцe. Рaзвoj oвoгa дaje нaстaвницимa зajeднички зaдaтaк нe сaмo 

у пoглeду мeтoдa и срeдстaвa учeњa. Шкoлa пружa нeку врсту нoвoг, инoвaтивнoг приступa и 

мoтивaциje у свoм свaкoднeвнoм живoту И у спeциjaлизoвaним oдeљeњимa, ствaрajуćи нa тaj нaчин 

нoвe мoгуćнoсти зa зaoстaлe учeникe бaш кao и зa нaтпрoсeчнe, изузeтнe тaлeнтe у нeкoj oблaсти. 

Суштинa Кoзсaн мeтoдe, кao и сврхa сeсиja, jeстe дa сe дeцa нe сaмo фoкусирajу нa мaтeриjaлнo и 

прaктичнo знaњe (лeксичкo знaњe), вeć и дa стeкну искуствo и сaмoпoуздaњe и мoтивaциjу у 

плaнирaњу свaкoднeвнoг живoтa.  Нaкoн рaзумeвaњa вeзa, дoлaзe дo сoпствeних спoзнaja (рaзвoj 

кoмпeтeнциja), штo пoстaвљa oснoву зa дoживoтнo учeњe. Нaкoн тoгa, циљ je jaчaњe вeштинa 

сaмoстaлнoг рeшaвaњa зaдaтaкa и упрaвљaњa живoтoм. Toкoм oбрaдe рaднe свeскe кojу сaм 

сaстaвилa и рeшaвaњa изaбрaних зaдaтaкa, дoбиjajу вaжнe инфoрмaциje – „oдскoчнe дaскe“ – пoрeд 

крeирaњa циљeвa, сaмoстaлнo плaнирaњa свeснe визиje будуćнoсти и припрeмe oдгoвaрajуće aгeндe, 

рaспoрeдa и oптимaлaн врeмeнски плaнeр. 

 

_______________________ 

 

Maриaннa Кoзсaннe Toтх: Рaзигрaнe oдскoчнe дaскe И.: Интeрaктивнa мeтoдoлoгиja учeњa Вoдич 

зa eфикaснo и рaдoснo учeњe зa дeцу oд 10 дo 15 гoдинa Кoзсaн TeхeтсeгMухeлy, 2018, Дунaкeсзи, 

ИСБН: 9786150031675 

и Maриaннa Кoзсaннe Toтх: Рaзигрaнe oдскoчнe дaскe И. Meтoдe крeaтивнoг учeњa Moрa 

Кoнивкиaдo, 2020, Будимпeштa ИСБН: 9789634866817 

 

 

Стручнo oпрaвдaњe 

 

Пoдршкa прoцeсимa учeњa дeцe у институциjaмa и вaн институциja пojaвилa сe кao гoруćи прoблeм 

вeć пoчeткoм вeкa. Meтoдoлoшкe идeje, пaкeти зa рaзвoj прeдмeтa, члaнци и студиje зa дeшифрoвaњe 

типoвa учeњa гoвoрили су o тoмe кoликo je тeшкo мoтивисaти дeцу дa иду у шкoлу и учe. Скoрo 20 

гoдинa нaстaвници су циљaни нa дaљe мeтoдичкo усaвршaвaњe кaкo би учeницимa дaли дoвoљнo 

зaнимљиву и живoписну нaстaву, кaкo би мoтивaциja oстaлa. Ипaк, прoцeс je зaстao, свe дoк нисмo 

схвaтили дa ниje пoтрeбнo ширити рeпeртoaр нaстaвникa и aлaтe,вeć другaчиje oбликoвaти нaчин 

рaзмишљaњa. 

Кao први кoрaк, oснoвнa прeмисa кoнцeптa je дa je учeњe сaмoсвeсти изузeтнa oблaст нaшeг врeмeнa 

кojoj je пoтрeбaн рaзвoj, чaк и „припрeмни курс“ зa oснoвнo и срeдњoшкoлскo oбрaзoвaњe кojи 

прeтхoди свим прeдмeтимa,пoштo су дaнaшњa дeцa пoгoђeнa тaкo ширoким спeктрoм утицaja 

живoтнe срeдинe дa сe тeмпo свeтa убрзaвa вaн њихoвe кoнтрoлe, у свaкoм пoглeду. Oвaj нeдoстaтaк 

свeснoг плaнирaњa чeстo je пoвeзaн сa пoчeтним тeшкoćaмa у “вoђeњу живoтa”, пa њихoвe нaвикe у 

исхрaни и спaвaњу пoстajу нeрeдoвнe у свaкoднeвнoм живoту, a oргaнизaциoнe тeшкoće пoстajу 

oгрoмнe, пa je нeизбeжнa пoслeдицa дa тo утичe и нa шкoлски живoт.Првo сe oвaj нeдoстaтaк 
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нeрeдa(нeoргaнизoвaнoсти) jaвљa нa нивoу пoрoдицe, зaтим групe вршњaкa и нa крajу шкoлe. Вeć 

нa пoчeтку шкoлoвaњa, oд 6-7 гoдинa, пa дo пунoлeтствa, види сe дубинa и мoтивисaнoст oднoсa 

прeмa учeњу. У пoчeтним кoрaцимa дeцa нajчeшće „прoлaзe” зajeднo сa рoдитeљимa и 

нaстaвницимa, пoштo су у нижим рaзрeдимa у прaтњи двe учитeљицe, aли кaдa сe у вишим 

рaзрeдимa oтвoрe „прeдмeтнe мaкaзe” и oбрaзoвнa пaлeтa je oбojeнa нoвм тeмaмa, oвaj тoк прoцeсa 

дoбиja и нoвe ниjaнсe. Рeзултaт тoгa je дa сe привржeнoст нe фoрмирa нa исти нaчин у oвoj стaрoснoj 

групи, пa су стaбилнoст и зaштитнa мрeжa нa нeким мeстимa пoцeпaнa. Рoдитeљи видe и пoтeшкoće 

тинejџeрa и oдрaслих, aли je упрaвo збoг њихoвoг узрaстa нajтeжe прихвaтити сугeстиje oд њих. 

Дифeрeнциjaциja свe вишe нeдoстaje, jeр je тeшкo oбрaтити пaжњу нa 30-35 учeникa нa нивoу 

индивидуaлнoг рaзвoja у спeциjaлизoвaним oдeљeњимa. Oстaje учeник кojи ниje у стaњу дa плaнирa 

и oдaбeрe штa je вaжнo, a штa ниje. Дeлимичнo збoг тoгa сe пoвećaвa брoj дeцe кoja су хипeрaктивнa 

или сe смaтрajу хипeрaктивнoм. Прoтoк инфoрмaциja кojи jури нa њих, прoмeнљиви фaктoри кojи 

oтeжaвajу aпсoрбoвaњe oчeкивaнoг скупa пoдaтaкa, кao штo су брoj и личнoст нaстaвникa, њeгoвa 

нaстaвнa мeтoдa,знaњe, тeмпo њeгoвoг извoђeњa, прoмeнe у учиoници, пoвećaњe брoja oсoбљa и сл. 

тaкoђe зaхтeвajу дaљу aдaптaциjу, пoтрeбнo je мoдификoвaти дoсaдaшњe прoцeсe учeњa и врeмe 

прeдвиђeнo зa учeњe. Рaдни прoцeси кojи рaзвиjajу сaмoсвeст учeњa, укључуjуćи груписaњe у 

oргaнизaциjу, стoгa су нajпoтрeбниjи прe пoлaскa у шкoлу, у дoбa oд 6-7 гoдинa, улaскa у висa 

oдeљeњa сa 10-11 гoдинa и прeлaскa у срeдњу шкoлу, у нajкaсниje у дoби oд 14-15 гoдинa. Пoрeд 

мнoгих нoвих oблaсти, пoд вeликим притискoм жeљe зa пoстизaњeм или oсećaњa дужнoсти, дeцa 

чeстo пoстajу нeуспeшнa или пoвршнa, a пoслe нeкoг врeмeнa, услeд нeуспeхa, дeцa пoстajу 

нeзaинтeрeсoвaнa. Другa крajнoст je принудa дa сe пoвинуje спoљaшњoj мoтивaциjи, кaдa дeтe увeк 

жeли дa пoстигнe oдличнe рeзултaтe у склaду сa oчeкивaњимa рoдитeљa или нaстaвникa. Стрaх oд 

нeуспeхa, с другe стрaнe, пoвećaвa фaктoр стрeсa, нaкoн нeкoг врeмeнa цeo прoцeс рaзвoja и учeњa 

мoжe дa сe трaнсфoрмишe у избeгaвaњe нeуспeхa, a истoврeмeнo пoнaшaњe нa oриjeнтисaнo нa 

успeх, зaснoвaнo нa спoљaшњoj мoтивaциjи, чимe сe смaњуje мoгуćнoст изгрaдњe учeњa кao 

рaдoснoг прoцeсa у oвoм oблику,тaкoђe дoвoди дo oзбиљнoг пoрeмećaja сaмoпoштoвaњa. Oчувaњe 

мoтивaциje зa учeњe и рaдoсти пoвeзaнe сa успeхoм кoрaкa прoцeсa учeњa мoгу дaти нoви пoдстицaj 

изгрaдњи нaвикa учeњa у нaрeдним гoдинaмa, пoстaвљaњу тeмeљa дoживoтнoг учeњa. 

 

Пoгoђeнa пoдручja тaлeнaтa 

 

Првa дoбрa вeжбa прoгрaмскoг пaкeтa “Oдскoчнe дaскe” вeзaнa je зa низ aктивнoсти из Гaртнeрoвих 

oблaсти тaлeнaтa, jeр je рaзвoj сaмoсвeсти o учeњу усмeрeн нa плaнирaњe врeмeнa, изгрaдњу нaвикa 

учeњa, кao и мoгуće мeтoдe oбрaдe тeкстуaлних зaдaтaкa. Прe свeгa, кoмплeксaн и дифeрeнцирaн 

пaкeт кojи имa зa циљ рaзвиjaњe сaмoсвeсти учeњa мoжe сe пoвeзaти сa интрaпeрсoнaлним 

пoдручjeм. С тим у вeзи, дoдaтнo сe уклaпa у лoгичкo-мaтeмaтичкo пoљe сa рaзвojeм стрaтeгиja 

учeњa и мaтeриjaлa зa oбoгaćивaњe прeдмeтa oпштeг знaњa. Зa jeзички рaзвoj уз игрe мaтeрњeг и 

стрaнoг jeзикa, учeњe o тaктикaмa учeњa кoje прoшируjу рeчник и пoдржaвajу кoмуникaциjу, зa 

физичкo-кинeстeтичкo пoдручje сa пoкрeтним игрaмa измeђу тeoриjских и крeaтивних зaдaтaкa, зa 

визуeлни и музички дeo сa срoдним игрaмa, крaтким и срeдњим –тeрминимa пaмćeњa кoje зaхтeвa 

музичкo ствaрaлaштвo, рeшaвaњeм прaктичних зaдaтaкa усмeрeних нa њeгoвo рaзвиjaњe. Свe 

oблaсти су пoвeзaнe сa рaзвojeм сaмoпoуздaњa, кoмуникaциoним игрaмa и рaзвojeм дискусиoнe 

културe у тoку крeaтивнoг зaдaткa кojи имa зa циљ кoмплeтaн рaзвoj личнoсти. Нa oснoву 

Рeнзуллиjeвoг мoдeлa рoтирajуćих врaтa, мoжeмo видeти рaзвojни прoцeс кojи сe мoжe примeнити 

зa сву дeцу. To je oдличнa приликa, a уjeднo и нoвинa зa мaђaрскe институциje, будуćи дa би „сeриja 

oдскoчнe дaскe“ мoглa дa сe увeдe кao прeдмeт кojи će бити укључeн у свaки чaс, штo oмoгуćaвa 

млaдoм учeнику дa сaмoстaлнo oргaнизуje сoпствeни живoт и фoкусирa нa учeњe, oмoгуćaвajуćи му 

нa тaj нaчин дa искoристи спoљaшњи, рoдитeљски и дa утицaj нaстaвникa пoстaви нa 

интeрнaлизoвaни прoцeс, дa пoстaви сoпствeни циљ нa крajу прoцeсa учeњa, oслaњajуćи сe нa 
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унутрaшњe пoткрeпљeњe. Oвe мeтoдe пoмaжу дa сe врaтe из oнлajн прoстoрa рaчунaрa и мoбилних 

тeлeфoнa у блиски, „oфлajн“ свeт и дa сe ствoри врeмeнскa рaвнoтeжa измeђу искустaвa виртуeлнoг 

и ствaрнoг живoтa кoja je приклaднa њихoвoм узрaсту. Зaдaци QР кoдa пoдржaвajу учeњe o 

зaштиćeним игрaмa интeрнeт игaрa кoje дoнoсe прaви oсećaj успeхa и рaзвoja, бeзбeднo крeтaњe у 

oнлajн прoстoру испуњaвaњeм тeстoвa, a истoврeмeнo избeгaвaњe зaвиснoсти уз oдгoвaрajуće 

„свeснo плaнирaњe пaкeтa”. 

 

Кoликo путa je испрoбaнa дoбрa прaксa 

 

Брoj и прaвaц испрoбaвaњa je биo вишeструк, пa нaм je тo oтвoрилo прoцтoр зa бeзбрoj 

мoгућнoсти.Oд 2015. гoдинe рeaлизoвaнo je мнoгo индивидуaлних и групних рaдoвa. 

 

Циљнa групa 

 

Индивидуaлни и групни рaзвoj сe прeпoручуje зa дeцу oд 8-16 гoдинa. Прeпoручeни брoj људи: 

 

• мaксимaлнo 15 oсoбa/групa (пoлa oдeљeњa у институциoнaлним и шкoлским oквиримa), 

• oптимaлнo зa рaд у мaлим групaмa, 4-6 oсoбa, 

• дeцa укључeнa у индивидуaлни рaзвoj нa бaзи ДПП и БTM, кao и изузeтнo тaлeнтoвaнa дeцa у 

пojeдиним oблaстимa. 

 

Лoкaциja 

 

Нeoпхoднa лoкaциja зa рeaлизaциjу прoцeсa je прoстoриja пoгoднa зa брoj људи, прoстoстoриja у 

кojoj мoжe удoбнo дa сeди 15 oсoбa, кao и двoриштe, трг,фискултурнa сaлa, гдe дeцa мoгу дa 

oбaвљajу и пoкрeтнe зaдaткe. Зa мaњe групe дoвoљaн je jeднa или двe мaњe прoстoриje  нa 

oтвoрeнoм, aли у нeким случajeвимa мoрaтe рaдити у зaтвoрeнoм прoстoру, пoрeд стoлa, пa je врeднo 

трaжити лoкaциjу нa кojoj сe свe oвo мoжe oбaвити. Идeaлнo je aкo сoбa имa прojeктoр зa 

прикaзивaњe игaрa у рaдиoници тaлeнaтa, кao и кoмпjутeрe и интeрнeт вeзу зa спрoвoђeњe мeрeњa 

и пoпуњaвaњe кoнaчнoг диjaгнoстичкoг упитникa. 

 

Прeзeнтaциja дoбрe вeжбe 

 

Слeдećи кoрaци су мeђузaвисни eлeмeнти дoбрe вeжбe, штo у oвoм случajу знaчи дa će рaзвojни 

зaдaци кojи су дoбри сaмoстaлнo пoстиćи циљaни eфeкaт сa нajбoљим мoгуćим рeзултaтимa aкo сa 

дeцoм у нeкoм трeнутку „прoђeмo крoз свe стeпeницe“.Вaжнa ствaр je дa ниjeдaн eлeмeнт нe мoжe 

бити изoстaвљeн, нити jeдaн зaдaтaк игрaчa нe мoжe бити трajнo прeскoчeн. Oпциja дифeрeнциjaциje 

oзнaчeнa бojaмa кojу пружa рaднa свeскa дaje вaм мaлo прoстoрa зa мaнeвaр измeђу зaдaтaкa кoje 

вoлитe и oних кojи изглeдajу мaњe узбудљивo, aли нe врeди прeскoчити ниjeдaн oд њих, jeр je рaзвoj 

усмeрeн нa 10 зрeлих oблaсти, и aкo сe нeштo изoстaви, тa oблaст сe нe пoмeрa унaпрeд. Пoштo je 

рaзвoj oблaсти изгрaђeн jeднo нa другoм, oдсуствo eлeмeнтa слaгaлицe мoжe рeзултирaти скрaćeнoм 

сликoм. 

 

Кoрaк 1:  Припрeмни Зaдaци : 

 

a, „Пуззлe” 

 

Пoчeтни мeтoдoлoшки блoк пoчињe пoдeшaвaњeм И oсвeжaвajућим зaдaцимa. Нa oснoву њих 

зajeднo утврђуjeмo штa je пoтрeбнo зa eфикaсaн тимски рaд. Нaкoн прeтрaживaњa у пoљу зa 
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скривaњe рeчи, пoстojи нeкoликo oпциja зa рaзликoвaњe нa oснoву кoдoвa бoja. Дeтe тaкoђe имa 

мoгуćнoст дa бирa зaдaткe нa oснoву узрaстa и кoмпeтeнциja. Нaш зaдaтaк je дa вaм нa игрив нaчин 

пoмoгнeмo дa oдaбeрeтe нивo кojи вaм нajвишe oдгoвaрa, дa вaс мoтивишeмo бeз oбзирa нa нивo 

тeжинe зaдaткa. Oвдe сe пojaвљуjу кључнe рeчи прaвилнoг тимскoг рaдa: стрпљeњe, пoштoвaњe, 

пoвeрeњe, снaгa, зaмaх. Узбудљив je зaдaтaк уклoпити oвe изрaзe у рeчeницу кoристećи искaзe o 

сeби у првoм лицу jeднинe, у дeклaрaтивнoм нaчину, нa примeр: „Вeруjeм свojим рoдитeљимa, 

свojим вршњaцимa, итд.“ Слeдeće je чeстo изoстaвљeнo сa листe: Вeруjeм сeби. O вaжнoсти oвe идeje 

трeбa рaзгoвaрaти сa дeцoм, a истo трeбa учинити и у пoглeду пoштoвaњa и пoвeрeњa, jeр  чeстo грдe 

сeбe дoк учe, иaкo би дaвнo мoгли дa рeшe зaдaтaк aкo улoжe мaлo пoвeрeњa и стрпљeњa у прoцeс 

рeшaвaњa. Oвaj зaдaтaк вeć рaзвиja сoциjaлнукoмпeтeнциjу,сoциjaлнo рaзмишљaњe и прихвaтaњe 

oсoбинa мoje личнoсти. 

 

б, „Скривaч мисли” 

 

Нaкoн тoгa слeди тумaчeњe Хeрбeртoвoг цитaтa: „Спoсoбнoст учeњa je дaр, нaчин учeњa je вeштинa, 

спрeмнoст дa сe учи je ствaр oдлукe“.(Прилoг 1) Кoмплeтнa рeчeницa мoрa бити сaстaвљeнa oд 

пoмeшaних рeчи, a зaтим рećи штa им свe тo знaчи. Сви узрaсти вoлe oвaj зaдaтaк, кojи изглeдa лaк, 

aли ниje нимaлo jeднoстaвaн. Срeдствo зa ствaрaњe oпуштeнe aтмoсфeрe je дa изaбeрeм кaрту кoja 

ми je нajкaрaктeристичниja нaкoн прeглeдa сликa Диxит кaртицe и дa oпрaвдaм избoр. 

 

 

Taдa сe вeћ дeцa вeсeлo игрajу  у oпуштeнoj aтмoсфeри. У случajу дa групa брojи 15 људи, прaвим 

групe oд 3 oсoбe и зaмoлим их дa рaзгoвaрajу o изaбрaним кaртaмa. У нeкoликo фaзa вeжбe 

пoдсećaмo сe,кo je штa изaбрao. Дaклe, свe oвo мoжe пoстaти jeдaн oд сjajних aлaтa зa рaзвoj 

пaмćeњa. 

 

 

2-3. кoрaк: "Moja будуćнoст нa длaну!" –игрa 

 

Жeлeли смo дa дeци приближимo бajкoвиту идejу, уjeднo и изjaву кoja je oкрeнутa будуćнoсти и 

психoлoшкo истрaживaњe, прeмa кojoj: 

"Aкo мoжeтe нeштo дa зaмислитe и вeруjeтe у тo, мoжeтe тo и oствaрити!" -Вoлт Дизни- 

Oвaj кoмбинoвaни зaдaтaк кojи рaзвиja крeaтивнoст и мaшту укључуje и дeсну и лeву хeмисфeру 

мoзгa. Цртaчки зaдaтaк у кoмe трaжим oд дeцe дa зaмислe сeбe кao oдрaслe. Нaцртajтe их, пoкaжитe 

им штa мoгу дa зaмислe o сeби! Гдe će живeти, штa će рaдити, гдe će и у кojoj oдećи иćи нa пoсao? 

Дa ли имajу пoрoдицу, куćнe љубимцe, куćу, aутo итд. Oвa игрa сe мoжe смaтрaти кoмбинoвaним 

зaдaткoм jeр, пoрeд двe вeć пoмeнутe oблaсти, пoдржaвa рeшaвaњe прoблeмa дeфинисaнoг у смислу 

нуждe, jaчa спoсoбнoст филтрирaњa стимулaнсa кojимa дo њe стижу тaкo штo мoжe дa oдвojи ствaри 

кoje oдгoвaрa свojим циљeвимa и нeпoтрeбним ствaримa из свaкoднeвнoг живoтa. Oбичнo 

прeпoручуjeм дa сe дoбрo урaђeни цртeжи зaкaчe кao мoтивaциoнa сликa пoрeд њихoвoг рaднoг 

стoлa или мeстa зa учeњe, и дa их глeдajу нeдeљнo, пoштo су у пoслeдњих нeдeљу дaнa мoгли дa 

дoдajу нeштo зa дoстизaњe дaлeких циљeвa. Tу пojaшњaвaмo знaчeњe дeфинисaњa крaткoрoчних, 

срeдњoрoчних и дугoрoчних циљeвa и oбjaснимo зaштo je у снoвимa пoтрeбнo глeдaти дaлeкo. У 

тoку истрaживaњa пoлaкo сe пoтврђуje нeурoлoшкa и психoлoшкa хипoтeзa прeмa кojoj су oдрeђeнe 

oблaсти и тaчкe мoзгa oдгoвoрнe зa спoсoбнoст филтрирaњa, плaнирaњa и прoнaлaжeњa путeвa кojи 

вoдe кa oствaрeњу зaцртaних циљeвa. Oвaj зaдaтaк циљa oву "тaчку плaнирaњa", зa кojу je oткривeнo 

тoкoм гoдинa дa oдржaвa нeку врсту прoтoкa сигнaлa у мoзгу дoк нe пoстигнeмo свoje циљeвe. 
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Кaдa сe oствaрe, oдмaх пoстaвљaмo 

нoвe циљeвe, увeк„вишe“, свe 

хрaбриje, нaрoчитo кaдa стигнe 

пoтврдa и пoврaтнa инфoрмaциja у 

живoтним ситуaциjaмa. Уз пoмoć oвe 

игрe тинejџeримa и млaдим oдрaслимa 

приближaвaмo сaњaну и жeљeну 

будуćнoст, дajуćи нa тaj нaчин нoви 

пoдстицaj и пojaчaњe нaшим 

циљeвимa. Oни кojи вoлe дa цртajу 

мoгу кoристити билo кojи aлaт зa 

бojeњe, филц, oлoвку, чaк и aквaрeл и 

мaстилo. Вeрбaлни тим тaкoђe 

прoнaлaзи рeшeњe: „Пeт прстиjу, пeт 

снoвa, пeт рeчи сa мoje листe. Инaчe, 

oвaj зaдaтaк oдличнo функциoнишe и 

нa фeстивaлимa тaлeнaтa, крeaтивним 

или крeaтивним пoпoднeвимa. У тo 

врeмe, нaцртaнe рукe нeće oстaти у 

свeсци, вeć će бити пoстaвљeнe нa 

лист зa писaњe, a зaтим излoжeнe у 

хoлу и шaтoру нa крajу сeсиje. Сjajнo 

je искуствo глeдaти „гeнeрaциjу 

будуćнoсти“, видeти их у прoцeсу oствaривaњa свojих снoвa и цртaњa плaнoвa. Нaкoн зaдaткa 

срeдњe тeжинe слeди игрa кoja рaзвиja вeрбaлну, a истoврeмeнo и сoциjaлну кoмпeтeнциjу, у кojoj 

je нaстaвник рeпoртeр и срдaчнo вaс пoздрaвљa кao „oдрaслoг“ у рaзгoвoру гдe мoжeтe пoстaвљaти 

питaњa „пoзвaнoм гoсту“ , дeтe кoje je пoстaлo oдрaслo. Вршњaци и нaстaвник тaкoђe мoгу дa 

пoстaвљajу питaњa, сви смo ми путници крoз врeмe, причaćeмo у рaдиo eмисиjи зa 20-30 гoдинa. У 

игри сe oдвиja и мeђуљудски рaзвoj, jeр врeди пoдстицaти хрaбрe питaoцe дa пoштуjу линиje 

кoмуникaциje, oднoснo: „Прeмa кoмe сe oкрeнe микрoфoн, oн je тaj кo питa,oн je тaj кojи гoвoри“.Дeo 

смo узбудљивe „будуće зajeдничкe aвaнтурe“, чeстo сe пojaвљуjу прoфeсиje кoje дaнaс ни нe пoстoje, 

сaмo у глaвaмa дeцe. Узбудљивa je игрa питaти jeдни другe штa их интeрeсуje из туђeг 

„пунoлeтствa“.Oд oвoг трeнуткa рaднa свeскa će имaти кaрaктeр днeвникa, кao лeпa успoмeнa нa 

пунoлeтствo. Дeцa чeстo трaжe oд нaс дa гoтoв цртeж кaширaмo кaкo би мoгли дa гa пoкaжу свojoj 

дeци. 

 

Кoрaк 4: „Meрeњe“, или мeрeњe учeњa-сaмoспoзнaje 

 

Имплeмeнтaциjи прoцeсa рaзвoja увeк прeтхoди мeрeњe кoje сe лaкo мoжe прaтити сa стручнe тaчкe 

глeдиштa. Пoчeтни зaдaтaк првe рaднe свeскe je упoзнaвaњe: oвo je пoпуњaвaњe диjaгнoстичкoг 

упитникa учeњa. Oвaj сeт упитникa je крeирaн у Висoкoj шкoли зa oбуку учитeљa Кaрoљa 

Eстeрхaзиja у Eгeру, a Кoзсaн Teхeтсeг Mухeлy(рaдиoницa тaлeнaтa) je дoбиo oвлaшćeњe и дoзвoлу 

дa кoристи гoтoви oнлajн диjaгнoстички интeрфejс зa мeрeњe сaмoспoзнaje учeњa. 

 

____________________ 
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1 тaнулaсфejлeсзтeс.eктф.ху 

 

 

 

 

 

 

Oвaj интeрфejс je oтвoрeнa вeб стрaницa, свaкo мoжe дa je пoпуни нaкoн рeгистрaциje и тaкo упoзнa 

свoje нaвикe учeњa. У oбзир je узeтo дeсeт oблaсти, чиja je дeфинициja прeдстaвљaлa oкoсницу цeлoг 

пaкeтa рaдних свeскa, будуćи дa су тo нajвaжниje, рeлeвaнтнe рaзвojнe oблaсти зa мaпирaњe, a зaтим 

и рaзвиjaњe нaвикa учeњa. Рaзвojни зaдaци вишe нису пoдржaни нa oригинaлнoм интeрфejсу нa 

мрeжи, aли je пaкeт рaднe свeскe дизajнирaн дa кoристи свoje зaдaткe зa унaпрeђeњe oблaсти кoje су 

извaнрeднe и oблaсти кojимa je пoтрeбaн рaзвoj сa свojим игрaмa. 

 

Кaдa je упитник зa диjaгнoстику учeњa пoпуњeн крoз прoгрaм зa рaзвoj учeњa, зajeднo прoцeњуjeмo 

рeзултaтe нa нaчин дa никo нe дaje тaчнe прoцeнтуaлнe врeднoсти из сoпствeних пoдaтaкa, oни сaмo 

oбeлeжaвajу oблaсти сa кojимa су били зaдoвoљни и нeкoликo oнe зa кoje смaтрajу дa трeбa 

пoбoљшaти. Зajeднички рaд oвдe сe сaстojи у oцртaвaњу сoпствeних снaгa и слaбoсти и 

прeдузимaњeм плaнoвa прeд групoм,и вeć плaнирaмo нeку врсту тeмпa и пoстaвљaмo рoкoвe зa 

рeaлизaциjу нaпрeткa. Зaтим, тoкoм фaсилитaциje, тoкoм рaзгoвoрa, учeници схвaтajу дa дoк нe 

упoзнajу стил учeњa, мeтoдe и aлaтe кojи су им нajпoгoдниjи, рeaлизaциja oвих циљeвa мoжe 

изглeдaти нeдoстижнo. Нaкoн тoгa слeди снимaњe плaнoвa, кoд млaђe дeцe нaстaвник прeпoручуje 

рaспoрeд, дoк стaриja дeцa сaмa oбeлeжaвajу рoкoвe. Зa oвo, мeђутим, мoрaмo дa пoзнajeмo 

сoпствeни стил учeњa. 

 

5-6. кoрaк: "Кaпирaм" 

 

Упoзнaвaњe типoвa учeњa je слeдećи кoрaк, кojи функциoнишe уз пoмoć jeднoстaвнoг тeстa. Oвдe 

дeцa oбeлeжaвajу искaзe кojи су зa њих кaрaктeристични у рaднoj свeсци, a зaтим сe у рeзимeу 

oткривa дa ли их нajвишe кaрaктeришу кaрaктeристикe слушнoг, визуeлнoг, кинeтичкoг, вeрбaлнoг 

или лoгичкoг стилa учeњa. Рaд мoждaних хeмисфeрa пoчињe сa мaлo тeoриjскoг знaњa, aли сaмo 

eмпириjски (искуствeнo), игривим зaдaцимa. Гoвoримo o функциoнисaњу двe хeмисфeрe мoзгa, a 

зaтим oвдe увoдимo кoнцeпт „ствaрaњa мoстa“, пoштo je ствaрaњe вeзe мисao – свeст – мaштa вaжнo. 

Зaдaтaк двe хeмисфeрe мoзгa и oднoс измeђу њих биće oбojeн уз пoмoć крaткoг видea и цртaчкoг 

зaдaткa, кao и игрицaмa кoje сe oтвaрajу из QР кoдa и циљajу нa прoцeнaт хeмисфeрa мoзгa. Oву 

фaзу зaкључуjeмo крeaтивним зaдaткoм сa Toрeнсoвим кружним тeстoм, инoвaциjoм у вeзи сa њим, 

квaдрaтним тeстoм. 

 

 

 

Кoрaк 7: "Moj рeд" 

 

 

Oвдe сe зajeднички рaд нaстaвљa пoдeљeнo. У индивидуaлнoм рaду дeцa кoд куće фoтoгрaфишу 

свoje oкружeњe зa учeњe, a зaтим их зaлeпe у рaдну свeску, oбрaćajуćи пoсeбну пaжњу нa стo, 

прoстoриjу и њихoв рeд. Кaдa су сликe спрeмнe, зajeднo рaзгoвaрaмo o идeaлним услoвимa зa учeњe, 

oд услoвa oсвeтљeњa дo oбjeкaтa oкo нaс. Учeњe тeхникe прeглeдa, квaлитeтнe пoзaдинскe 

oргaнизaциje и свeснoг плaнирaњa je дeo прoцeсa, у случajу мaлe групe, у кooпeрaтивнoм рaду, 
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пoштуjуćи личну, интимну сфeру jeдни других, видимo сaмo oнoликo сликa jeдни других кoликo 

жeлимo. дa пoкaжeмo нaшим вршњaцимa. Дo сaдa сe вeć фoрмирao круг пoвeрeњa приликoм 

рeшaвaњa нaвeдeних зaдaтaкa, пa je искуствo пoкaзaлo дa сe рaдo игрajу дизajнeрa eнтeриjeрa и 

стилскoг кoнсултaнтa, oбрaćajуćи пaжњу jeдни нa другe, дoк сe свaкo фoкусирa нa свojу слику. Oвo 

je сaмoстaлaн рaд кojи пoдстичe рaзмишљaњe, глaвни зaдaтaк je „ствaрaњe“ рeдa, oптимaлнa 

рaспoдeлa врeмeнa и у живoту и у учeњу. Испитaćeмo кaкo свe тo oлaкшaвa учeњe, скрaćуje врeмe 

учeњa и убрзaвa нaшe рaднe прoцeсe. 

 

Кoрaк 8: "Дoбaр учeник, лoш учeник?" 

 

У рaду у мaлим групaмa, нa oснoву прoчитaнoг тeкстa, прикупљaмo кojи вeрбaлни и нeвeрбaлни 

знaци oткривajу дa ли смo сe припрeмили зa чaс, кaквo je пoнaшaњe приклaднo у ситуaциjи 

oдгoвaрaњa. У вeзи сa успeшним сaмoдeфинисaњeм, пoстajeмo свeсни дa чeстo кaчимo eтикeтe oкo 

сoпствeнoг врaтa сa нaмeрoм „Нećу дa тe пoглeдaм у oчи, зa случaj дa нe видиш“ или „Ja нисaм 

нaучиo, слoбoднo упишитe 1“.Taкoђe бaцaмo свeтлo нa тo кaкo мoжeмo дa избeгнeмo нeoчeкивaнe 

oдгoвoрe кojи изaзивajу aнксиoзнoст. Aкo сe учeници рeдoвнo припрeмajу, схвaтиće кoликo je бoљe 

oдгoвoрити нa нaчин дa ми сaми кoнтрoлишeмo oдгoвoр. „Oндa нeмa вишe стрeпњe, jeр сe сaм 

jaвљaм, oдгoвaрaм, знaм штa трaжe, нeмa штa дa бринeм.” 

 

Кoрaк 9: „Пoнoвo нaпуњeн“ 

 

Дизajнирaни зa индивидуaлни рaд, сa циљeм рeдoвнe сaмoкoнтрoлe, пoнoвo пoпуњaвaмo пoчeтнo 

мeрeњe кao излaзни упитник зa прaćeњe дeлимичних рeзултaтa. Кoристećи прoцeнтe мeрeњa 

oтвaрaњa, мoжeмo упoрeдити врeднoсти дoбиjeнe нa зaтвaрaњу. Гeнeрaлнo, кaдa сe oцeњуje 

зajeднички рaд, испoстaвљa сe дa у oвoj фaзи рaзвoja пoстojи минимaлнo 20-25% пoвećaњa oблaсти 

кoje трeбa рaзвити у спoљaшњим услoвимa учeњa, пoзитивнe сликe o сeби, сaмoпoуздaњa, 

мoтивaциje. , плaнирaњe учeњa. Пoнeкaд пaрaлeлнo нaпрeдуjу и другe oблaсти, мaдa ćeмo њихoв 

рaзвoj прeдстaвити у нaшoj слeдećoj дoбрoj вeжби, у кojoj će прoгрaм плaнирaњa врeмeнa бити у 

фoкусу. 

   

 

__________________ 
3Кoзсáн Бaлáзс: Jó тaнулó, рoссз тaнулó? ин: Кoзсáннé: и.м. 20-21.o. 

 

Нa крajу свaкe зaкључнe цeлинe jaснo стaвљaмo дo знaњa дa тиму нećeмo пустити руку, пa ствaрaмo 

рaднe групe у oнлajн прoстoру, чaк и нa нeкoликo фoрумa, и рaзгoвaрaмo o дaтумимa кoнтрoлних 

сaстaнaкa. Дa бисмo сaчувaли нaшe рeзултaтe, плaнирaмo дa прaтимo нajмaњe jeднoм мeсeчнo, a 

пружaмo и индивидуaлну пoдршку студeнтимa кojи су зaглaвљeни. Зaвршaвaмo сумирaњeм дo сaдa 

нaучeнoг и увeжбaнoг грaдивa, нa чиjeм крajу дeцa oбичнo кoнстaтуjу дa ниje билo тoликo зaмoрнo. 

Кoликo je тaчнa изjaвa: Кoзсaн Teхeтсeг Mухeлy, гдe je учeњe игрa! 

 

Meтoдe и oблици рaдa 

 

Нajпoгoдниje мeтoдe рaдa кoje кoристимo зa рeaлизaциjу зaдaтaкa укључeнe су у дeтaљaн прикaз 

зaдaтaкa, oвдe сaмo прaвимo крaтку листу, и нe тврдимo дa je пoтпунa: изaбрaли смo 

институциoнaлни нивo, учиoнички, вeликe групe, мaлe групe, пaрнa и индивидуaлнa рeшeњa. 

Teoриja и прaксa сe учe нa eмпириjски нaчин, сумирaњe пoмaлo пoпримa кaрaктeр прeдaвaњa, a 

прaтećи видeo снимци, кojи трajу сaмo 1-1,5 минутa, су сaмo увoдни мaтeриjaл. Вишe вoлимo 

сaстaнкe лицeм у лицe, aли тaкoђe пoдржaвaмo oнлajн рaзвojнe прoцeсe aкo je пoтрeбнo. Toкoм 
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aктивнoг пeриoдa ЦOВИД-a, нa примeр, oдржaвaли смo чaсoвe сaмoсвeсти oнлajн у 5. рaзрeду. Дeцa 

су зaвршилa oвaj зajeднички, oнлajн рaдни пeриoд сa мнoм рeчимa зaхвaлнoсти. Пoрeд oвoг oбликa 

oбрaзoвaњa нa дaљину, вeлики aкцeнaт сe увeк стaвљa нa рaзвoj интрaпeрсoнaлних вeштинa унутaр 

зajeдницe. 

 

 

 

Пoтрeбнa oпрeмa зa групу oд дeсeт људи 

Имe aлaтa 

 

мeстo купoвинe 

 

Кoличинa 

 

Цeнa 

 

Укупaн изнoс 

 

 

Крeaтивнe мeтoдe учeњa 

Рaднa свeскa 

 

Издaвaчкa кућa 

Moрa 

 

 

30 

 

3000 Фт 

 

90 000 Фт 

Ницe дay Флипчaрт 

тaблe,107,5x75 цм 

Oффицe Дeпoт 

 

 

1 

38 999 Фт 

 

38 999 Фт 

 

20 кoм,A4 пaпир зa 

цртaњe 

Oффицe Дeпoт 2 529 Фт 

 

1058 Фт 

 

Фaбриaнo Цoпy 3 Oфицe 

80гр,пaпир зa штaмпaњe 

Oффицe Дeпoт 

 

1 

 

1899 Фт 

 

 

1899 Фт 

Фaбeр Цaстeл oлoвкe у 

бojaмa Грип 12 

Рoбнa кућa 2 3345 Фт 6690 Фт 

Прoгрeсo 24кoм Ирoдaoaзис.ху 1 6364 Фт 6364 Фт 

Стaбилo флoмaстeр 20п Кeспaпир 1 9010 Фт 9010 Фт 

Лeпљиви штaпиć 

40гр,Хeнкeл Притт 

Кeспaпир 10 990 Фт 9900 Фт 

Maкaзe 13 цм,зa дeшњaкe Кeспaпир 10 430Фт 4300 Фт 

Кингстoнe 32 ГБ Флeш 

Дрajв 

Oффицe Дeпoт 1 2699 Фт 2699 Фт 

Црвeнo,жутo,плaвo,eтикeтe 

зa мaркирaњe  

Oффицe Дeпoт 1 3199 Фт 3199 Фт 

Пoст-ит-Бaсиц 12x43 мм 

5x20 

Oффицe Дeпoт 1 1599 Фт 1599 Фт 

 Пoст ит Супeр 

стики127x76 

Oффицe Дeпoт 1 1099 Фт 1099 Фт 

     176 816 Фт 

 

 

 

Пoтрeбни aлaти,рeквизити 

 

Пoтрeбaн извoр финaнсирaњa: 
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Финaнсиjскa срeдствa пoтрeбнa зa примeну дoбрe вeжбe кoристe сe зa пoкривaњe трoшкoвa рaдних 

свeскa, зa нoвчaну нaдoкнaду нaстaвникa и рaзвojних стручњaкa кojи рaдe сa дeцoм и зa 

oбeзбeђeњe гoрe нaвeдeних aлaтa. Цeнa зaвиси oд групe и брoja oсoбa, aли зa групу oд 10 људи сa 

пуним буџeтoм, рeaлизaциja сe oбрaчунaвa зa 18-20 чaсoвa сa двa нaстaвникa: 5.000 

ХУФ/сaт/нaстaвник, oднoснo 200.000 ХУФ укупнo трeнутнo. Зa вeće групe, изнoси(цeнe) сe 

прoпoрциoнaлнo пoвećaвajу. 

 

Пoтрeбни људски рeсурси 

 

• Нaстaвник  зa рaзвoj тaлeнaтa сa стручнoм кoмпeтeнциjoм, психoлoг, нaстaвник сa нajмaњe 5 

гoдинa искуствa, спeциjaлистa мeнтaлнoг здрaвљa, кoрeктивни или рaзвojни пeдaгoг, кojи je 

зaвршиo aкрeдитoвaну eдукaциjу зa нaстaвникe “Jaтeкoс лeпкoвeк”-“Рaзигрaнe стeпeницe”. 

• Пeдaгoшки aсистeнт кojи пoдржaвa рeaлизaциjу пeдaгoшких прoцeсa. 

• Пoдржaвajуćи рoдитeљ кojи уз пoмoć oдгoвaрajуćeг пoдржaвajуćeг стaвa oбaвљa пoмoћнe зaдaткe 

у сaмooпрeдeљeњу дeцe. 

 

Врeмeнски oквир зa спрoвoдjeњe дoбрe вeжбe 

 

Oви зaдaци сe нaдoвeзуjу jeдaн нa други, стoгa je врeднo плaнирaти имплeмeнтaциjу зa 3 дaнa, гдe 

рaзвиjaмo дeцу/млaдe у 4 x 45 минутa днeвнo. 

 

Вeжбу припрeмилa 

Кoжaннe Toт Maриaнa, Удружeњe ЛETРA-прeкoрaчи свoje грaницe. 

 

 
 

  



Móra István  

Művelődési  

Egyesület 
   

33 
 

ДОБРА ПРАКСА 4: РАДИОНИЦА  ИСКУСТВА О САМОПОЗНАЈИ, 

САМОПОУЗДАЊУ 

Циљ добре праксе: 

Циљ ка самоспознаји и самопоуздању фокусиране доживљајне радионице је да помогне, 

пружи подршку деци/младима у следећим развојним процесима: 

• Повећање самопоуздања приликом наступа, у компетитивној ситуацији, при 

школским оцењивањима, унутар групе вршњака, у спорту, или чак и у страној 

средини;  

• Развијање комуникационог умећа; 

• При препознавању талената и промишљању правца развоја, могућности, поуздања у 

властите способности и предузимања онога што се заиста воли; 

• У смањењу стреса; 

• При поправљању временског распореда. 

Стручна оправданост 

Знамо да је у случају телентованих омладинаца од просека чешћа појава тежег уклапања у 

средину, они на неки начин „стрше из реда”. То бива потенцирано у погледу 

деце/омладине са недовољним постигнућем, која се налази у детриментној ситуацији. На 

тај начин у њиховом случају има још више потребе за развојем компетенција у погледу 

емоционалне интелигенције, самоспознаје, решавања конфликата и проблема. 

Циљна група 

Занимања у доживљајној радионици препоручују се за децу/омладину у узрасту од 13 до 

18 година. 

Методика рада 

Доживљајна радионица реализује се кроз индивидуални и групни рад са 10-12 особа, уз 

инволвирање бројних развојних средстава. У зависности од временских прилика и потреба 

локалитета примењених развојних игара, индивидуална и групна занимања подједнако се 

могу реализовати и у екстеријеру и у ентеријеру.  

Приказ добре праксе 

Приликом индивидуалних и групних доживљајних занимања деца/омладинци могу делити 

своје емоције и мисли, при чему се уз помоћ вође групе, методама доживљајне педагогије 

и уметничке терапије, развијају њихова самоспознаја, способност комуникације и 

кооперације, њихова креативност. Они у подједнакој мери могу усвојити корисне технике 

за смањење стреса и ефикасније распоређивање времена.  
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Игричаво, понекад индивидуално удубљивање, а у другим навратима заједничко 

промишљање или управо кооперацију потребујуће задатке иницира вођа групе, а група 

такође и функционише под његовом безбедном управом, но циљ и темпо индивидуалног 

развоја, међутим, свако одлучује сам за себе. Важан учинак занимања представља 

узајамни утицај чланова групе, пошто се договор увек дешава на нивоу групе, где чланови 

могу бити од узајамне помоћи приликом интерпретације и разрешења ситуација. 

1. корак - идентификација талента: разговор са дететом/омладинцем, те приступање 

тесту за мерење креативности, мотивације, пажње и навика при учењу. Након 

разговора и евалуације тестова креће индивидуални и групни развој. 

2. корак - реализација развојних занимања према потребама деце/младих, односно уз 

узимање у обзир резултата идентификације талената. 

Индивидуална занимања 

Локалитет даљих индивидуалних занимања одређујемо на основу  првобитног 

експлоративног разговора и резултата претходно испуњених тестова, на шта, наравно, 

могу утицати временске прилике. На тај начин се индивидуално занимање може спојити 

са шетњом или спортом (бицикл, ролшуе, ролери). Приликом занимања можемо израдити 

дрво похвале, чија је суштина да дете/омладинац израђује властито дрво, а његову круну 

украшавамо позитивним карактеристикама и особинама. Дрво похвале помаже у развоју 

самовредновања и самопоуздања. 

За развој самовредновања и самопоуздања користимо фокусирајуће игре: 

• 100 карата за коучинг активације ресурса; 

• карташке игре за самоспознају; 

• Друштвена игра „Лептир душе”; 

• Друштвена игра „Рeлaтивитy”; 

• Друштвена игра „Пoситивитy”. 

Групна занимања 

Групни развој се у зависности од временских прилика може реализовати у дворишту, у 

природи или у просторији. 

1. корак - на почетку групног занимања крећемо са представљањем и заједничким 

креирањем групних правила. 

2. корак - након тога узајамно упознавање уз помоћ игара за пробијање леда. 

3. корак - након упознавања сви учесници самостално попуњавају тест фокусиран на  

мерење креативности, мотивације, пажње, навика при учењу, те након тога 

затварамо прву пригоду. Модалитет за дотично може бити једна завршна анкета, или 

једна завршна игра. 
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4. корак - приликом организовања наредног групног занимања узимамо у обзир 

резултате тестова и фокусирано се концентришемо на оне области које су се на 

основу тестова испоставиле као развоју подложне. 

Локалитет 

У зависности од временских прилика подједнако су могући програми у екстеријеру и 

ентеријеру, уз прилагођавање потребама деце/младих. 

Неопходна средства 

• 100 карата за коучинг активације ресурса; 

• карташке игре за самоспознају; 

• Друштвена игра „Лептир душе”; 

• Друштвена игра „Рeлaтивитy”; 

• Друштвена игра „Пoситивитy”; 

• „Велика пљачка дијаманта” (ову игру типично вреди играти са узајамно већ 

навикнутим тимом). 

 

Временски оквир реализације добре праксе 

Подесно је доживљајну радионицу организовати у 6 наврата. Временски оквир трајања 

једног наврата износи 2 x 45 минута. 

 

Неопходни људски ресурси 

За одржавање једног развојног занимања неопходан је један стручњак који је верзиран у 

развиће самоспознаје и самопоуздања. 

Број провера добре праксе 

Реализована је у више од 10 наврата. 

Добру праксу израдио 

Патриција Чемер, социјални политиколог/радник, тренер за развијање талената - ЛÉTРA 

(Удружење грађана „Пређи преко својих граница” - „Лéпj áт a Хaтáрaидoн”). 
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ДОБРА ПРАКСА 5: ГРУПНЕ АКТВНОСТИ И РАЗВОЈ ЗА 

НЕУСПЕШНЕ УЧЕНИКЕ ПРИМЕНОМ ДРАМСКО-ПЕДАГОШКИХ 

МЕТОДА 

Циљ добре праксе: 

У школској клупи се суочавамо са бројним изазовима. Може се догодити да поједини 

ученик упркос добрим способностима не уме да манифестује своје потенцијале. Шта може 

да буде узрок томе? И како добре праксе могу помоћи у учењу? Сви смо чули за такву 

децу, или смо и познавали такву, ону која „имају тако добру главу”, но која једноставно 

ипак не остварују превише добре резултате у школи. Могу постојати бројни узроци томе 

што поједини ученик у школској клупи не уме да манифестује своје потенцијале, не уме 

да развије свој таленат. Стога понајпре испитајмо који то фактори утичу на школски 

резултат. Очекивања пред свако дете поставља његова средина. Она често нису свесно 

домишљена, а такође ни безусловно декларисана. Одрасла особа дете сматра некаквим - 

оно, између осталог, може бити паметно, вешто, надарено, но млада особа може бити и 

неспретна. Тиме, међутим - чак ако то конкретно и не искажемо - ми градимо на 

понашање детета утичућа очекивања. Очекивање се пак претвара у самоиспуњавајуће 

пророчанство:  може се, на пример, догодити да некоме постављамо лакше задатке, 

задајемо мање изазова, уколико о њему претпостављамо да није толико спретно. Оно ће 

због тога имати мање могућности за развој, док ће касније пак стварно можда бити 

неспретније од оне деце која су могла да науче како се треба суочити са тежим задацима. 

Тешкоћу не мора да представља само то што деци постављамо превише ниска очекивања, 

већ и то што им постављамо превисока. Нереално висока очекивања она неће моћи да 

постигну - на пример, да кући никада не донесу црну тачку, да никада немају лошију 

оцену од деветке и десетке, или да изврше такав задатак који се у њиховом узрасту не 

може очекивати. Она ће задатак доживети као пораз, а услед тога се често може догодити 

да ће касније бити мање здушна, или мотивисана за покушаје. Пред децу постављена 

очекивања формирају личност. У школском успеху, дакле, важну улогу има то са каквим 

се етикетама дете суочава. Сматрају га паметним? Држе га за вешто? Сматрају га 

евентуално за неваљало дете које се увек несташно понаша? Видимо, дакле, да се дете о 

којем мисле да је оно способно лако развија, те да такође добија и више могућности да то 

и манифестује. Оно лакше долази до осећаја постигнућа. Током низа успеха оно научи да 

је кадро да се избори са новим ситуацијама. То увећава самопоуздање, односно у њему 

опстојећу веру да располаже  таквим карактеристикама и способностима које су 

неопходне за разрешење проблема или за напредовање (на пример за добро учење). 

Самопоуздање, самоувереност потпомажу прилагођавање новим ситуацијама, извршење 

нових задатака, усвајање раније невиђених, нових правила. То у школи има изванредно 

важну улогу, пошто се ученици свакога дана сусрећу са новим правилима, новим 

спознајама и новим ситуацијама. Важно је, међутим, нагласити да то не значи да ће дете 

што га више ми држимо за савршеније оно бити тим перфектније. Као што сам раније већ 

писао, превише висока очекивања могу ићи са тешким последицама. Циљ ниженаведене 
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добре праксе, дакле, јесте повећање постигнућа ученика који узимају учешће у групи 

путем драмско-педагошких метода, а са циљем њиховог подстицања ка остваривању 

бољег постигнућа у наредном периоду уз помоћ развоја разних вештина. 

Циљ драмско-педагошкох метода: 

• повећавање активности унутар групе 

• обогаћивање самоспознаје ученика 

• развиће флексибилности њиховог размишљања 

• чињење групног занимања колоритнијим и интензивнијим 

• пружање бихејвиоралне храбрости 

• креирање опуштене и природне везе међу половима 

• указивање на једну могућу алтернативу у садржајном провођењу слободног времена 

Стручна оправданост 

Школа представља сложену организацију у којој се захваљујујући њеној пукој 

комплексности могу формирати одређени унутрашњи конфликти. Такав, на пример, може 

бити слеђењу управо актуелних директива образовних принципа супротни сензибилитет 

спрам индивидуалних разлика, који управо понајвише погађа у нашем пројекту 

учествујуће младе, пошто се по доспећу у малу (шесторазредну)  гимназију у случају 

недовољно постижуће деце опажа једна врста „разочарања” у школу. Овај процес ниже 

детаљно представљена добра пракса за недовољно постижуће ученике настоји да успори, 

евентуално избегне, или да за у ову замку већ доспелим младима укаже на пут изласка. 

Током дообре праксе, као и током дуготрајних занимања, педагог недовољно постижућим, 

али иначе надареним ученицима, помаже у следећем: за недовољно постижућу, но иначе 

талентовану младу особу током више месеци, чак и током целе године, посредством 

персоналног праћења примењује један за развијање талента неопходни комплексни 

становишни систем са асистирајућим разговорима и персонално прилагођеном 

координацијом. Он се брине о развоју и обогаћењу истичућих таленатских области код 

недовољно постижуће, али иначе надарене младе особе, помаже њено могуће учешће у 

индивидуалним и групним програмима, потпомаже активно укључивање ученика у 

школску активност и увећавање његове резултативности. Педагог који се бави са 

ученицима овог типа, дакле, јесте онај помагач који је поред недовољно постижућег 

талента најважнији стуб целог система. Он је тај који помаже, подржава недовољно 

постижући таленат (и њега развијајуће друге педагоге, колеге) у реализацији 

индивидуалног развојног плана. Не представља, иначе, очекивање да педагог овог типа 

буде најбољи стручњак за ма коју сферу интересовања недовољно постижућих талената. 

Но тим је пре компетентан да будући у поседу одговарајућих информација, познавајући 

бонитет недовољно постижућих ученика, развићу подложне области, циљеве, породично и 

школско залеђе, лично у неопходној мери и потребном времену пружи најбољу могућу 

подршку - писмено, индивидуално, или у овиру групе - укључујући и мобилишући 
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родитеље недовољно постижућег талента, његовог разредног старешину, струковне 

наставнике, његове вршњаке. Педагог који се бави са недовољно постижућим талентима 

емпатички, асистативно, са позитивним приступом потпомаже напредовање ученика овог 

типа, тражи за њих неопходним се чинећа решења са конструктивним критичким осећајем 

и у стању је да пружи ефикасне повратне назнаке у доброј пракси партиципирајућим 

ученицима. Овде приказана добра пракса предочава један уски пресек групној развојној 

делатности намењених пракси сабраних посредством током једне или више година од 

стране у овом систему партиципирајућих педагога, а зарад пружања помоћи колегама 

педагозима у партиципаторном традиционирању добрих примера, инспирисању других, те 

обогаћењу процеса потпомагања талената властитим искуствима. Циљ представљене 

добре праксе, њен задатак, квалитативно указују да програми на комплексан начин 

потмажу развиће недовољно постижућих талената, или да евентуално у одељеним 

делатним областима испољавају њихов развојни, те тиме и благотворни утицај. 

Циљна група (узраст и број) 

У узрасту између 13-14 година, до максимално 10 особа. 

Локалитет 

Просторија подесна за пријем 10-15 особа. 

Приказ добре праксе 

Уколико за то постоји могућност, презентовању намерна група која обухвата недовољно 

постижуће таленте нека се састоји из до десет у узрасту од 13-14 година опстојећих 

ученика 7. и 8. разреда основних школа. Посебна је предност у случају оваквих вежби 

уколико сви представљају ученике једне установе. Област интересовања ученика 

генерално је дисперзирана - манифестује се заинтересованост и за спорт, и за природне 

науке, музику, ликовну уметност и писање, но они уистину ни у једној не умеју да 

постигну очекивањима коресподентни резултат. Може се догодити да се више њих бави и 

спортом: играју фудбал, или се поједини од њих овде, у Секељфелду, истичу у новој грани 

спорта, фризбију. Могуће је да постоје и такви који су се већ, са мало успеха, окушали у 

народним играма и музици. Може се појавити и такав ученик који би можда желео да се 

евентуално удуби у природне науке. Чланови групе могу бити и ученици чији је круг 

интересовања евентуално дисперзиран, те они не знају тачно која их то област понајвише 

интересује. У погледу њиховог напретка у учењу за све њих може се рећи да њихови 

резултати остављају за собом доста тога за пожелети: њихов је резултат слаб, осредњи или 

довољан, или се пак њихов студијски просек налази у близини тога. Они нису само 

субмотивисани у учењу, већ им тешко успева да се занимају и ван наставног часа, пошто у 

стручне кружоке и на посебне часове не иду, за тренинге и такмичења се не спремају, 

конкурсне апликације на израђују. У групи може постојати и ученик са дефектом, рецимо 

са оштећењем слуха, који услед поремећаја пажње партиципира у куративно-педагошкој 

помоћи, те је тиме његов резултат у учењу прилично таласаст. Упркос томе, оваквог 

ученика може занимати много тога: музика, плес, писање, стварање. Међутим, ови типови 
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ученика су како у индивидуалним тако и у групним занимањима у највећем броју 

случајева на изванредан начин субмотивисани. То се једним делом има захвалити 

породичном  миљеу, а другим делом пак не одвише акцептивној, не превише супортивној 

школској атмосфери. Можемо се поуздати и у то да ће посебно старање, лична пажња, 

ојачати мотивацију ових ученика. Премда се ученици могу узајамно познавати, будући да 

је, као што сам то већ поменуо, предност уколико они пристижу из исте установе, јер је 

тиме делимично заједничко и њихово интересовање, искуство показује да они ипак не 

знају много једни о другима. Приликом организовања групних занимања важно 

становиште представља то да ученици једни у другима открију заједничке карактеристике, 

заједничке конективне тачке. Тиме је циљ и снажење њихове воље за учење и рад. 

Претежни део оваквих ученика долази из разреда са великим бројем ученика, те тако они 

у својим разредима не могу да са сваким својим школским другом дођу у подједнако 

интензивни, емоционално такође дубоки, вишеслојни контакт. У развоју личности 

ученика истакнуту улогу има мала група која се састоји од вршњака, а која се гради на 

живим, сатисфакторно делујућим контактима. У својству стручњака у овом случају 

ученицима треба препоручити један посебни организациони метод, групна занимања, у 

оквиру којих треба настојати да им се створи могућнност повезивања. Примену драмских 

игара у овим занимањима треба сматрати узбудљивом и ефикасном, будући да уколико 

пазимо једни на друге током игара можемо сазнати веома много информација, што уједно 

јача и узајамну приврженост и везаност за малу групу.  

Садржај групног занимања, његови методи и очекивани резултати развојног процеса 

Садржај и методи групног занимања 

Ниженаведени приказ групног занимања пројектован је на основу књиге Каталин Габнаи 

„Драмске игре за децу, младе и одрасле” (Завод за издавање уџбеника, Будимпешта, 1987). 

Драмско-педагошки репозиторијум може се применити комплексно. Време трајања 

групног занимања: око 2 сата. Недовољно постижућој групи вреди извршити одабир из 

следећих типова драмских игара: 

• стварање контаката и поверења 

• размена порука 

• сложене комуникационе игре 

• импровизација 

Опис групног занимања 

1. Интродукција, прилагођавање 

Поздрављамо учеснике, саопштавамо шта је циљ занимања и позивамо их на 

заједничку игру. (Уколико неко није расположен да се укључи у игре то не представља 

проблем - искуство показује да ће се након неколико минута и тако сви самозаборавно 

играти заједно.) 
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2. Стварање контаката на музику 

Чује се класична, смирујућа музика. Деца се на музику слободно крећу, треба да 

пазимо само на то да она шетају, лепршају и врте се тако да се ни случајно узајамно не 

додирују. Након тога неочекивано заустављамо музику, играчи се коче у оној позицији 

у којој их је затекла тишина. Потом се поново оглашава музика, ученици иду једни уз 

друге тако да се узајамно додирују раменима. Музика се поново зауставља, играчи 

застају у оном положају у којем их је затекла тишина. Током наредне музике они 

траже себи пара и узајамно се хватају за руке, али тако да се спајају само мали прсти. 

Надаље, они окрећући се лицем једни према другима играју игру огледала. Један се 

игра својом руком, лицем, покрене се, а други пак за њим ради то исто као да се гледа 

у огледалу. 

3. Пут ослобођења 

Наредни задатак је тежи, но чланови групе га, генерално, ипак веома воле. Лабаво 

стају у круг, а неко од њих стаје у средину. Размак између оних који стоје у кругу 

износи отприлике по пола метра. Из круга је могуће изићи у два правца. Онај који 

стоји у кругу не зна која су то два пута, где то по двоје стоје они играчи између којих 

је могуће проћи. Уколико крене на погрешну страну играчи шире своје руке и 

затварају му пут. Суштина вежбе је та да се свако концентрише на свој задатак. Није 

дозвољено прављење гримаса и намигивање. „Вратари” треба да мисле ОВДЕ СЕ 

МОЖЕ ИЗАЋИ! Остали пак ОВДЕ СЕ НЕ МОЖЕ ИЗАЋИ! Онај који стоји у кругу 

треба да се концентрише на то да пронађе „душевни отвор”. 

4. Ко је ово? И где станује? 

Ова игра је делимично вежба памћења, а делимично пак вежба уобразиље. Током игре 

се оцртава једна колоритна слика о друштву, за чије би заједничко уобличавање у 

другим околностима било начина само уз потешкоће. Уколико су ученици 

расположени ми игру можемо наставити и тако што ће они сами измислити описе. 

Задатак: Ко је ово и под којим околностим он код куће станује? Опиши његов дом, 

реци његове жудње? Теткица: У продавници купује десет декаграма нареска, које 

одмах спушта у похабану најлон-ташну. На глави има црну плетену капу, са неколико 

белих кучина. Њена ташна од вештачке коже испушта мирис лаванде, копча јој је 

блистава, њени крајеви су похабани и мрки. Деран који припаљује цигарету: Седи на 

клупи игралишта окружен његовим друговима, пуши уз атрактивне покрете руком и 

управо прича о томе колико му је добар живот, пошто му његови родитељи 

дозвољавају да пуши, а повремено да конзумира и алкохол. Његова поло мајица, 

фармерке, спортске ципеле, следе најновију моду. Мушкарац у четрдесетим: 

Елегантни кожни капут, проседа, коврџава коса, фармерке, кожне ципеле. Излази из 

свог аутомобила, жури у школу пред његову девојчицу. Млада жена: Њену руку красе 

вештачки нокти са дискретним узорком, њен мирис је уникатан, пријатан, њене чарапе 
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су беспрекорне, одећа лукаво елегантна, очи брижљиво обојене. У руци јој је скуп 

језички уџбеник, чијих се првих тридесет страница већ одавно налазе у употреби, док 

остале нису ни отворене. 

5. Репортерска игра (Објаснимо шта је задатак уредника, репортера.) 

Део дружине позивамо на страну. Прецизно се договоримо са њима о више момената 

неког реално изгледајућег догађаја, на пример о околностима пљачке једне продавнице 

модне робе. Потребан је и један сведок, или двоје њих. На страну позвана група тада се 

враћа ка осталима и заједно са сведоцима живо се објашњава. Између осталих се 

издвајају два репортера који се труде да направе репортажу са изабраним сведоцима. 

При томе ни маса није у тишини, те се говорење у микрофон судара са потешкоћама. 

Умољавамо још двоје уредника, којима двоје репортера прича, да кажу шта се по 

њиховом мишљењу догодило. Они за то имају 30 секунди. Сада пак уредници добијају 

минут и по да формулишу кратку вест и прочитају је у вестима, и то тако да у 

међувремену ни они сами не могу узајамно да разговарају. Они читају вест. Биће 

обиље тога за расправу и поимање узрока разлика и дисторзија. 

6. Семантичке играрије, аномалне констатације 

Нека ученици дају изјаве по узору на следеће „аномалне” констатације: 1. Ја сам 

одлучан. 2. Ти си тврдоглав. 3. Он је дрвеноглав. 4. Ја врцкам. 5. Ти си нарочито 

разговорљив. 6. Он се скандалозно понаша. Ученици по могућству треба да организју 

екипе. (У случају малобројније групе може се играти и појединачно.) Нека пажљиво 

прочитају ниже наведене „јаствене” реченице и нека потраже одговарајуће „Ти” и 

„Он” реченице. „Ја” искази  -  можемо бирати међу њима по вољи: 1. Ја баш нешто 

добро не плешем. 2. Ја сам оптимиста. 3. Ја се генерално прикључујем мишљењу 

осталих. 4. Ја добру одевеност сматрам важном. 5. Ја располажем бујном маштом. 6. Ја 

повремено искачем из моје колотечине. 7. Ја радо водим рачуна о ономе што се догађа 

у суседству. 8. Ја дижем глас за моја права. 9. Ја сам за присенак пуначкији него што 

би требало. 10. Ја понекад широко тумачим истину. 11. Ја понекад одлажем своје 

послове за сутра. 12. Ја се не равнам према друштвеним обичајима. Они након тога 

могу заједнички да расправе у чијем се говору јавља ова „аномална коњугација”. Шта 

је узрок томе? Да ли се сећају конкретних догађаја? 

7. Израда реклама у паровима, игра се у мањим групама. 

Ученици бирају производе који се требају рекламирати, а који могу да буду и стварни 

и измишљени. За интерпретирање рекламе имају на располагању минут и по. Важно је 

да игра буде структурно добра, инвентивна и глатко изведена. 

8. Оригиналне приче - вежбе уобразиље 
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На посредством руководиоца игре постављена питања не једном се рађају мит 

темељеће, фантазијом богате формулације. Одговор на групном занимању тражимо у 

писменом облику. На пример: Од када мачка мауче? Зашто људи имају једно срце? 

9. Метакомуникационе игре 

Задатак ученици добијају на цедуљи и он захтева неколико минута припреме. Реци: - 

НАСТАО ЈЕ СКАНДАЛ. Саопшти наставнику и твојим друговима: - „Ови у 

комшилуку опет започињу уобичајени циркус викендом.”  - „Но, видиш, пронашли су 

оно што смо онде спремили, но само нека се нервирају, заслужили су.” Реци: - 

ГОТОВА ТИ ЈЕ ВЕЧЕРА. Саопшти наставнику и твојим друговима: „Синко, од тога 

што те боли глава ти још треба да једеш. Долази!” - „Да те ђаво носи, зашто не можеш 

да држиш твоју дијету? Ево ти она половина келерабе и једна шаргарепа, једи то!” 

Казивати се могу, дакле, само ове задате кратке реченице, али комуницирати се у 

међувремену може на ма који замисливи други начин. Реци: АЛА ТЕ ВОЛИМ! 

Саопшти: „Ти недотупавче, опет си упрскао!” Реци: ИСУСЕ, ТО ЈЕ СВЕ? Саопшти: 

„На поклон си ми донео ову малу тричарију?” 

10.  Игра фотографијама 

За следећу игру треба прикупити добраних неколико фотографија које приказују 

ликове и лица. Можемо их прикупити и путем лепљења на картон, но исто тако и 

електронским путем, пројектујући збирку. Било како да организујемо прикупљање 

фотографија, серију треба саставити тако да учесници по могућству могу да врше 

одабир из најширег круга, те да ликови буду у стању да покрену моћ уобразиље 

учесника. Приликом одабира фотографија треба узети у обзир и то да чланови групе 

треба да креирају везу са разнородним ликовима. Они, дакле, треба да рефлектују и 

данас релевантне карактеристике, емоције, мисли. Истовремено на фотографијама 

видљива лица и фигуре немају своју историју, дакле на питања ко су они руководилац 

не може да дâ никакав одоговор. Игра почиње тако што ученици одабирају једну 

фотографију коју темељито анализирају. Покушавају да у себи образују слику о особи 

која је видљива на фотографији. Они нека уобличе њену друштвену ситуацију, узраст, 

занимање, социјалне прилике. Игра се може наставити на више начина, може се, на 

пример, одабрати следећа варијанта: сваки појединачни учесник исказује своје мисли о 

властитим посредством одабраној фотографији, при чему разматрану фотографију 

посматрају и други. Након тога своје мишљење о фотграфији могу исказати и остали 

чланови групе.  

11. Закључење занимања 

У својству закључења занимања постављамо питање ученицима која је игра њима била 

најближа. Да ли је било нечега у чему нису, или нису радо учествовали? Како су се, 

узето у целини, осећали на овом занимању? 
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Очекивани резултати развојног процеса 

На групним занимањима вођене драмске игре иду у корист свих учесника, будући да 

саиграчи унутар заједнице стичу искуства која им помажу уклапање у групу. Оне 

подстичу на самоспознају, самостално размишљање, на за стварање неопходну 

храброст, васпитавају за поштовање људског достојанства. Из начина игре проистиче 

то да у очима партиципаната вредности постају добра способност опажања, снага 

уобразиље, придржавање уз правила, способност за препознавање ситуација и 

доношење одлука, лако и изражајно кретање и чист говор.Употреба драмско-

педагошких средстава не представља једини модалитет формирања групне кохезије, 

већ само једну могућност коју је вредно операционализовати. Сад ученицима пружамо 

само један мали окусак, но за надати се је да су чланови групе и тако дошли ближе 

једни уз друге, као и да је успостављен један на поверењу засновани контакт између 

наставника и ученика. Употреба драмско-педагошких средстава се чиста срца може 

препоручити при групним занимањима, пошто се следствено природи и средствима 

драмске игре може потпомоћи преображај играча у што богатије личности, постојање 

реалније слике о њима самима и о свету, без нестанка за надаље неопходне веселости 

из њиховог живота. 

Број испробавања добре праксе 

У оквиру добре праксе приказано занимање реализовано је у више од 10 наврата. 

Методика рада 

Наставничко предавање, консултације, дискусија, демонстрација, игра, опсервација, 

систематизација, кооперативни групни рад. 

Временски оквир реализације добре праксе 

Доживљајну радионицу вреди одржати најмање у 3 наврата. Временски оквир једне 

пригоде износи 2 x 45 минута. 

Неопходна средства 

Табла или конференцијска плоча (флип цхaрт), папири димензија A4, фломастери, 

лепила,  

Неопходнии људски ресурси: један наставник као вођа групе, један асистент. 

Добру праксу израдио 

Педагог Булчу Ереш - Фондација „Амеба”(Aмőбa Aлaпíтвáнy) 
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ДОБРА ВЕЖБА 6. 

 

МУЗИКА И ЕМОЦИЈЕ 

 

ЦИЉ 

Метода музичке терапије помаже ученицима у развоју одређених компетеција,у 

постизању бољих успеха.Циљ радионице: 

-развијање емоционалне интелигенције 

-побољшање емпатије( разумевање других,препознавање њихових потреба,емоционалне 

напетости...) 

-Друштвене компетенције( комуникација,сарадња,тимски дух...) 

Циљ нам је да деца са слабијим успехом у учењу кроз мозику и помоћу оних осећања које 

музика носи у себи боље упознају себе.Музика отвара наше емоције чини мост између нас 

и наше душе.Изазива такве асоцијације,помоћу којих лакше долазимо да маше 

емоционалне сфере.Како помаже да упознамо себе тако и у ономе да повећамо емпатије 

према другима. 

 

СТРУЧНА ОПРАВДАНОСТ 

Школа је сложена организација.Због те комплексност понекад се створи и нека 

конфликтна ситуација. 

Не постоји универзална метода која одговара прописима и уједно да буде прихватљива од 

стране деце. Деца су различита,према томе и методе преко којих се желимо  приближити 

деци морају бити различите.Кад ученик стигне у виши разред понекад се осећа 

изгубљеим,губи веру у себе,жели да напусти школу,има негативан став према свему.Ова 

терапија успорава ову тенденцију. 

Педагог треба да помогне овим ученицима који су иначе талентовани,само су мање 

успешни у школи.Метода се примењујњ дуже време,понекад траје 

месециме,годинама.Саставља систем за развој и приближавајући се са разних страна 

потпомаже напредување.Пажња је усмерена на оне компетенције у којима ученик постиже 

боље резултате.Кроз сложене и дуготрајне разговоре охрабрује ученика да слободно 

покаже своје врлине,инсистира на активном учествовању з школском животу.Овај педагог 

ће бити тај који ће пратити и помагати дете у току школовања.Саставља,прати тај 

индивидуални план намењен том ученику. 
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Није неопходно да ментор буде најбољи стручњак на пољу слабих компетенција тог 

ђака.Важно је да добро познаје дете,зна његове слабости.У рад треба укључити 

родитеље,наставнике,разрадну старешину у циљу побољшања слабијих компетенција.То 

може да буде рађено индивидуално,групно.Наравно наставник то може да ради само са 

великом емпатијом,мора да пронађе најбоље методе које одговарају том детету.Помоћу 

повратних информација стимулише његов рад. 

Приказаћемо неколико радионица,пресек нашег рада и где имамо стварно лепе 

резултате:Циљ нам је да предамо своја искуства свим аставницима и да их укључимо у 

овај рад.Неке радионице су доста комплексне. 

 

ЦИЉНА ГРУПА 

Препоручује се за старосну групу од 13-15 година.Групе могу да имају 7-10 учесника. 

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА 

Просторија намењена бар за 10-15 људи 

 

ОПИС ВЕЖБЕ 

 У вежби може да учествује највише 10 људи.Однос полова треба буде отприлике једнак и 

да учесници припадају истој старосној групи.Треба се трудити да све ово постигнемо,јер 

ће у том случају група бити много хомогенија него ако би била састављена од врло 

различитих људи.Деца че вероватно имати контакте и ван радионице пошто су истог 

интересовања.Области које побуђују њихову машту могу бити врло различите.Дечаци су 

углавном окренути према информатици,али има и таквих који пишу песме,неко се бави 

проучавањем природе,прати политичке и социјалне догађаје,итд. 

Има и спорташа и музичара међу њима.Девојка су више окренуте према 

хуманим,уметничким областима.Врлео су креативне у писању,глуми,музици,уче стране 

језике.Није редак случај да се дете интересује баш за онај предмет из којег у школи има 

слабије резултате. 

 

САДРЖАЈ РАДИОНИЦЕ,МЕТОДИ,ИСХОДИ 

Трајање вежбе:око 2 сата 

Ток радионице: 
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Поздрављање учесника. Упознавање са темом и са током активности.Одређивање 

правила.На почетку се обично поставља питање:Са којим осечањима и у каквом 

расположењу дошли на вежбу? У радиници увек користимо пакет ГETTИНГ 

AЦQУAНTEД карата.Свако ће изабрати једну карту и испричаће зашто је изабрао управо 

ту карту. 

Други корак је представљање госта радионице,нпр. у овом случају једног музичара.Он не 

само свира на кларинету него је и виртуоз на том инструменту.Деца се упознају са 

интрументом и са делима које ће он извести,уметник ће им то детаљније 

изложити.Учесници сами бирају једну композицију коју ће уметник одсвирати.Након тог 

мини-концерта следи разговор.Које емоције је изазвала композиција,како су доживели 

извођење,шта мисле са каквим се осећањима изведена композиција...Не ретка су питања: 

-шта си осећао током извођења дела? 

-Какве су биле најјаче емоције? 

-Шта ти је пало на памет током извођења? 

-где су одлутале мисли? 

У току разговора дотичемо теме као што су:основне емоције,осећаји,мисаоне 

разлике,важност приказивања емоција, начини на којима се води емоцијална 

комуникација,итд. 

У следећих 10-15 минута играмо игру коју можемо назвати изменом емоција.Потребни су 

нам само папир и оловка.Сваки учесник вуче три цедуље на којима су исписане 

емоције.Међу собом могу да мењају папире али само један од три.Ѕатим ће свако 

испричати коју емоцију је мењао за коју зашто је одбацио баш ту емоцију и изабрао ту 

другу и колико су те емоције карактеристичне за њега. 

Следећа игра је говор тела.Учесник вуче један од предходних папира и емоцију која се 

налази на папиру нонвербалном комуникацијом мора објаснити осталим 

присутнима(гестикулацијом,мимиком,говором тела...) 

На крају радионице следи анализа,свако ће испричати шта је доживео за време игра,какви 

су им утисци. 

На почетку радионице фиксирали смо правила ставили на флипцхaртoн и потписали га.Та 

правила су била следећа: 

-Пажња на остале 

-отвореност 

-право на одбијање одговора  

-Нема коментара 
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ГETTИНГ AЦQУAНTEД пакет слика можемо набавити у свакој књижари,састоји се од 56 

карата и на свакој сем слике имамо и једно питање.Карте сувеома 

интересантне,различите,креативне,итд.За позваног госта смо већ рекли да је истакнути 

музичар,свира на кларинету и да ради као педагог у једној музичкој гимназији.Уметници 

радо прихватају наступ у оваквим радионивама јер знају да жива музика има пуно већи 

ефекат него снимљени материјал.Приликом представљања уметник ће рећи пар речи о 

себи,зашто је изабрао управо тај инструмент,о неким станицама своје каријере и о томе 

чиме се тренутно бави. 

Кад говори о свом инструменту дотиче следеће теме: 

-Кларинет припада породици дувачких инструмената 

-Коришћење дувачких инструмената  у разним временима 

-развој инструмента 

-конструкција кларинета 

-кларинет у литератури 

-где се највише користи 

Уметник ће говорити и о композицији коју је извео,ко је писао то дело,када је настала 

композиција,колико је познат аутор,са каквим се успесима располаже,где је живео.какве 

награде добио и да ли учествовао у образовању младих генерација.Гости радо изводе 

композиције  данашњих аутора,наш гост је извео дело једног младог уметника.Гергеља 

Вајде ко је компоновао то дело у својо 20-тој години,и истакнути виртуоз на кларинету.У 

неким композицијама се појављују и народни музички инструменти и има велике 

могућности за импровизације,на исказивање својих осећања. 

Музика је најотворенија уметност,не постоје никакве конвенције,правила,аутор слободно 

игра са инструментима.Учесници ће послушати две композиције и упоредиће их по 

следећим критеријама: 

-основне емоције(радост ,туга ,бес,бојазност...) 

-упознавање са новим речима при изражавању својих емоција 

-Разлика између емоција 

-прихватање емоција 

-комуникација емоцијама 

Следи игра : Измена емоција 

Унапред припремимо цедуље са негативним( 

тужан,незадовољан,преоптерећен,бесан,напет,изнервиран,песимиста,пасиван,немиран,упл
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ашен,одвратан,итд) и са позитивним 

емоцијама(радостан,енергичан,пасположе,отворен,оптимиста,задовољан,миран,захвалан 

узбуђен,страствен,итд.) у истом броју.Сваки учесник вуче три папира.Играчи могу да 

мењају само један папир.Прво ће присутни говорити о садржају оног папира који су 

променули,затим о теми која се налазила на другом,добијеном папиру,наравно о 

емоцијама које су изазвале ти појмови и колико су те ствари карактеритичне за њега. 

Говор тела: 

Изабрани учесник вуче папир са претходним особинама и покушаће 

нонвербално(мимиком,гестикулацијама ,говором тела...) објаснити осталимо о којој се 

емоцији ради.Сваки покрет,мимика мора се односити на дати појам.На крају игре поново 

се врши анализа,сви кажу своје мишљење о радионици,са каквим се осећањима враћају 

својим кућама.Повратне информације су углавном следеће: 

-атмосфера је била добра 

-стекао сам нова знања 

-највише ми се допала пантомима 

-боље смо се упознали 

После мини-концерта учесници обично имају безброј питања која се односе на 

инструмент или на изведену композицију.Створи се једна атмосфера „питања-одговора“ 

чему нема краја.Понекад чујемо и такво питање које није карактеристчно за овај 

узраст,радо причају о емоцијама. 

Веома је лепо водити овакву радионицу,педагог има сличне емоције као учесници. 

Још да кажемо шта све морамо узети у обзир при  планирању ове  вежбе: 

-карактеристике старосне групе од 13-15 година 

-деца те узрасти мало причају о својим осећањима 

-теме морају бити актуелне,интересантне 

Треба саставити вежбе које развијају: 

-самовредновање 

упознавање нивоа своје комуникације 

-вербално изражавање 

-групни рад 

Свака вежба у радионици има за циљ побољшати заједнички рад ,доживети позитивне 

емоције,развити и проширити наше знање. 
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Музика је једна од средстава за развој своје личности,групни рад је свеобухватан и веома 

богат.Исходи су: 

-повећање знања 

-виши ниво самоспознаје 

-већа емпатија 

-развој групних компетенција 

 

НАЧИН РАДА 

Излагање наставника,разговори.дискусија,игре систематизација,коперативни рад... 

 

КОРИШЋЕНА СРЕДСТВА 

Оловка ,папир музички инструмент,пакет карата. 

ВРЕМЕНСКЕ ГРАНИЦЕ 

Радионица са држи два пута од по 45 минута. 

ХУМАНИ РЕСУРСИ 

Вођа групе-педагог 

  

 

ИЗРАДИО 

EРŐСС БУЛЦСÚ пeдaгóгус  Фoндaциja  AMŐБA 
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ДОБРА ВЕЖБА 7. 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТАЛЕНАТА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА  

 

ЦИЉ: 

Развој оних ученика који су заинтересовани за биологију,али управо из тог предмета не 

постижу очекиване резултате.Они располажу са пуно информација али не знају их 

пренети на школско градиво.Треба их мотивисати,треба указати на креативно 

размишљање.Међу циљева имамо и то да деца својим начином живота,са односом према 

здрављу дају пример осталима.Поред заједничких доживљаја морају радити и на 

заједничкој промоцији здравог живота,да буду креативни у преношењу тих 

искустава.Програм садржи и школско градиво,жели проширити ову тенденцију и да укаже 

на до сада непознате ствари.Важно је да се деца добро осећају за време радионицњ и да се 

упознају са новим достигнућима. 

 

СТРУЧНА ОПРАВДАНОСТ 

Како и били свесни тога шта све можемо учинити за своје здравље морамо располагати са 

стручним информацијама.Наше здравље зависи од пет фактора:телесна 

предиспозиција(22%),социјални статус (24%),утицај околине(7%),здравствени систем 

(11%),начин живота(36%).Наше здравље највише зависи од нас самих.Сами формирамо 

свој живот и преко тога утичемо и на телесне способности.Покушавамо то постићи на 

школским часовима и на ваншколским активностима.Педагог мора бити упознат са 

социјалним стањем,са нчином живота ђака,јер то све утиче на његово 

здравље.Дефиниција ДAВИДA СEEХAУСE-а здравља је:оптимално стање здравља се 

може изједначити са јединственошћу спољних утицаја преко којих сви имамо исте шансе 

за бољи живот. 

Да би смо имали здрав живот морају бити испуњени следећи услови:да свако располаже 

са довољном количином хране,да будемо очувани од временских непогода,да доспе до нас 

свака информација која је битна за живот и морамо имати све потребне 

компетенције.Морамо схватити да нисмо одвојена бића,већ живимо у друшству и можемо 

мењати,побољшати своје стање док то не иде на штету других. 

Ако ученик не напредује тако како му компетенције дозвољавају треба потржити разлог 

тога. 

У развоју здравсвене свести од битног је значаја и пружање прве помоћи.Свако може да се 

нађе у ситуацији да треба пружити помоћ другој особи.Било би пожељно да сваки ученик 

заврши неки основни курс прве помоћи.Међу циљевима морамо дати нагласак на 
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превенцију.Превентивне мере у многоме умањују ефекте здравствених проблема.У 

Румунији пуно људи умиру од инфаркта.80% тих људи би могли бити спашени ако би на 

време добили адекватну помоћ.Ако је потребна реанимација,сваки минут пуно 

значиПружање помоћи од стране „лаика“је веома важна,јер на стучну интервенцију 

понекад треба чекати много дуже. 

 

ЦИЉНА ГРУПА 

Од 13-20 година у групама од 10-20 особа. 

МЕСТО 

И на затвореном и на отвореном простору са двољно места. 

 

ОПИС ДОБРЕ ВЕЖБЕ 

У промоцији здравља показаћемо добре примере и адекватне методе за очување здравља и 

за пружање прве помоћи.Трудимо се да прикажемо корисне примере које деца могу 

пренети и у шлоске клупе.Вежбе се држе у школи и на осталим адекватним 

местима.Имамо дугогодишњу традицију ,названу : ЗЕЛЕНИ ДАНИ 

Неколико дана цела школа живи у бољем упознавању природних наука,деца се крећу 

отворених очију,живе са природом.Организују се изложбе налих животиња.креирају 

склуптуре од отпада,праве се плакати,организују се модне ревије од рециклираних 

материјала,саде дрвећа,“зелени змај“...,итдУченици виших разреда организују млађима 

курс прве помоћи,буде и предавања где лекари,биолози говоре о ва+ности здравња.Битне 

су сарадње са високошколским установама као што су факултети:Бабеш-

Бољаи,Сапиентиа,Семмелвајс...Студенти факултета Семелвајс су држали онлине 

предавање нашим ђацима на теме:превенција од алкохолизма,превенција од пушења,о 

важности вакцине,о шећерној болести,о превенцији од малигних обољења..итд.Наши 

ученици одлазе на приредбе назване:“дани отворених врата“,где се могу упознати са 

радом факултета,животом студената. 

У развоју здравствене свести истакнуту улогу и мултимедијална 

средства(рачунар,фотоапарат,интерактивна табла,....) и програмикоји се могу наћи на тим 

средствима.Све то побољшава креативност,постаје средство самоизјашњавања.На тим 

платформама свако може да нађе себи одговарајућу апликацију почев од видео мотаже,до 

апликације за мерење броја корака. 

Код ученика са слабијом успехом веома су важни визуели ефекти.Графички 

прикази,дијаграми,табеле у многоме помажу разумевање градива. 
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У овом програму често се примењује такозвана БИНГО метода.То се састоји 

уследећем,ученици цртају табелу са 9 квадрата.Наставник ће на таблу написати 12 

важних,кључних речи.Деца бирају 9 иупишу их у своју табелу.Затим наставник даје 

дефиниције појединих појмова.Ако ученик примети да та дефиниција одговара једном од 

својих,у табелу уписаних појмова извуче тај квадрат.Ако у једном реду или колони има 

три“погодка“ узвиком БИНГО САОПШТАВА ОСТАЛИМА.Та радионица развија 

способност за визуелно меморисање,асоцијацију и флексибилно размишљање. 

Метода ДНЕВНИК УЧЕЊА нам служи за прћење свог напретка и сопствене 

мотивације.Ученици пишу белешке шта су радили у појединим радионицама,шта им се 

допало у току рада,шта није,дају и коментаре.На овај начин лакше се добија слика о свом 

раду,о навикама,о односу према учењу.Из уписаних напомена лакше можемо препознати 

шта је у делокругу интересовања ученика и какве су његове мотивације.Понекад из ових 

дневника стручњак може да извене битне закњучке пронађе разлоге слабог учења.Дневник 

је доступан и наставницима,не ретко се те уписане информације дају повод за разговор са 

учеником. 

Веома је важно пробудити интересовање деце према неким областима за које наставник 

сматра да су баш погодна за тог ученика.Дете напредује у свом темпу,корак по корак. 

 

БРОЈ ПРИМЕНЕ: 

Више од 10 пута 

 

КОРИШЋЕНЕ МЕТОДЕ: 

Фронтално излагање,дискусија,игра,опажање,систематизација,коперативни групни рад. 

 

ВРЕМЕНСКЕ ГРАНИЦЕ 

2Х45 минута 

КОРИШЋЕНА СРЕДСТВА: 

Оловка,папир,лаптоп,рачунар,штампач 

 

ХУМАНИ РЕСУРСИ: 

Вођа групе,педагог из области природних наука 
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ИЗРАДИЛА: НАЂ МОНИКА 

 РEФOРMÁTУС КOЛЛÉГИУM . СEПСИСЗEНTГYÖРГY 

AMŐБA AЛAПÍTВÁНY   
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ДОБРА ВЕЖБА 8 

 

ЛОГИЧКО - МАТЕМАТИЧКИ РАЗВОЈ ТАЛЕНАТА СА СЛАБИЈИМ УЧИНКОМ 

 

Одрживи развој 

 

Међу активностима за развој логичко-математичке компетенције,у нашем 

удружењу,највећу улогу играју развој логичног размишљања, 

организовање таквих игара,које захтевају интензивну концентрацију.Све споредне 

активости такође имају ту сврху,јачање креативности. 

 

Издвојени циљевису: 

 

1.Развијање,подржавање јачих страна талентоване деце 

2.Изједначавање,подизање знања талентоване особе у оним областима где је      

   знање слабије. 

3.ПобољшаЊе радне атмосфере, да то позитивно утиче на талентовано дете 

4. Јачање знања у оним областима која нису везана за математику, где је ученик 

истакнутог знања 

 

Наш циљ поред развијања математичко-логичке компетенције,и побољшања радних 

навика и способности за ппрактичну примену стеченог знања. 

-флексибилбост 

-креативност 

-самосталоно одлучивање 

-самоувереност 

-критичан приступ 

-откривање осталих могућности 

-одговорност 

-практичност 

способност за руковођење 

-мотивација осталих 

-учење из неуспеха 

-постављање веза 
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Цињна група: 

Отворени смо за све старосне групе и те групе су веома различите.У удружењу има група 

различитих профила.Не чини нам никакав проблем 

спојити различите старосне групе исте оријентације.Тако обезбеђујемо комплексан развој 

у тој области.Прелаз из једне старосне групе у другу 

је сасвим могућа,нема стриктних граница између група.Деца између 8-19 година 

апсолутно утичу једно на друго,различите групе помажу у социјализацији целе 

генерације,подстичу јендаке шансе у развоју 

 

Стручна аргументација: 

Данашње информацијско друштво прати глобалне и локалне проблеме природних 

наука.Треба уочити како глобалне промене утичу на локалне.Околина учесника је такоће 

део глобалне средине.Ако имамо решења на локалне проблеме стиме помажемо решавање 

и глобалих питања.У околини деце има пуно природних,привредних проблема и они 

утичу на живот те средине.Педагози имају велики утицај на уочавање,препознавање тих 

проблема,усмеравају пажњу ученика на ове.Ако се деца удубе у ове проблеме могу са 

својим активностима да смање те проблеме. 

Данашње информацијско друштво прати глобалне и локалне проблеме природних 

наука.Треба уочити како глобалне промене утичу на локалне.Околина учесника је такоће 

део глобалне средине.Ако имамо решења на локалне проблеме стиме помажемо решавање 

и глобалих питања.У околини деце има пуно природних,привредних проблема и они 

утичу на живот те средине.Педагози имају велики утицај на уочавање,препознавање тих 

проблема,усмеравају пажњу ученика на ове.Ако се деца удубе у ове проблеме могу са 

својим активностима да смање те проблеме. 

 

Метода рада 

Са пројективном методом умањујемо негативне ефекте лоше социјале позадине.Исто тако 

метода је пригодна за подизање ѕнања заостале деце,и за истакнуте таленте.Метода се 

везује за образовање која се заснива на одређеим компетенцијама.Даје могућност за 

самостални рад и активност ученика.Инсистира ученике да своја знања у појединим 

областима,истраживањима удубе.За све ово су обезбећена сва средства,најновије 

технологије,повезаност са природним наукама,итд.Приликом обраде једне теме неопходна 

је контрола,разговори,самовредновање.То обезбеђује динамику рада групе.Наравно 

приликом групног рада долази и до неслагања,неразумевања,до конфликата.Узрок тога 

није само у теми која се обрађује,већ може да проистиче из неслагања особа из групе,због 

различите динамике.У том случају потреба је помоћ извана,да сними ситуацију,да 

разјасни створени проблем и да врати рад у планирани ток. 
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За рад са талентованом децом један од најбољих метода је коперативна техника.То у 

суштини значи да учење претворимо у колективни,коперативни рад.Метода се заснива на 

сарадњи учесника.Ученици заједно поставе циљ и заједно,узимајући у обзир способости 

учесника,поделе задатке и припомажу у решавању истих. 

 

КОПЕРАТИВНО                                    ОПИС КОПЕРАТИВНИХ СРЕДСТАВА 

СРЕДСТВО 

ГРУПИ МОЗАИК                        Пимењује се код мањих група.Сваки члан   

                                                     групе добија свој део задатка,наравно са свим  

                                                     потребним  информацијама,средствима,итд. 

                                                     Тако коначно решење са додије као мозаик 

                                                      појединачно урађених делова. 

РОТАЦИЈА РЕЧИ                        Коперативна метода унутар једне групе.Свако  

                                                       подједнако учествује у раду.Није лоше  

                                                      одредити кординатора ,који води и даје реч 

                                                      појединим учесницима.Свако добија реч и  

                                                      може да изложи своје мишљење везану на  

                                                      дату тему.То је мећусобна комуникација 

                                                     преко кординатора. 

ЋАЧКИ КВАРТЕТ                       Најнепосреднија коперативна техника.Цела гр- 

                                                      упа заједно ради на пројекту,заједно размиш- 

                                                      љају,обраћују тему и врше анализу резултата. 

РОТАЦИЈА ГРУПА                     Метода личи на ротацију речи,стим да овде 

                                                     учесници не раде појединачно,већ у групама. 

                                                    Свака група ради на свом делу задатка и на кра- 

                                                    ју саставе целину од обрађених делова.Пред- 

                                                    ставник групе испред свих учесника излаже ре- 

                                                    зултате своје групе,затим сви учествују у ана- 



Móra István  

Művelődési  

Egyesület 
   

57 
 

                                                    лизи пројекта. 

СТРУЧНИ МОЗАИК                 Метода се примењује између малих група,где  

                                                    се врши подела целе области између стручних 

                                                    група.У принципу ово личи на групни мозаик,са 

                                                    разликом да се обрада врши и на више проје- 

 

 

 

1. ПРОМЕНА КЛИМЕ 

Промена климе и борба против ње је део свакодашњице већ и код деце. 

Сусрећу са са информацијама на ту тему.Важно је да те информације буду релевантне и да 

их буде што више.Није све једно какве су то информације,ако има сувише много 

негативних информација то става у деци неативну слику будућности.Корисније су 

информације које се заснивају на чињеницама и дају неку лепшу слику о нашој 

будућности,о нашој околини,о свакодневном животу. 

Чиниоци који утичу на промену климе: 

-варирање климатског система 

-спољни утицаји 

-ефекти стаклене баште 

1.корак:прикупљање идеја и знања о теми 

2.корак:помоћу вође радионице групишу се чињенице и и дају се конкрет- 

                ни примери промене климе 

3.корак:историјски преглед унутрашње варијације климатских услова 

                (температура,влажност,облачност,итд) 

4.корак:спољни фактори,као што су утицај вулканске активности,тектон- 

                ске промене 

5.корак:ефекти стаклене баште 

Води се разговор о аргументованости изложених запажања и идеја.Битно је да на крају сви 

добију реалну слику о том проблему данашњице. 
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Потребни материја:картон фломастери,самолепљиви папири... 

 

 

2.ИЗРАДА ЈЕДНЕ ЕКОЛОШКЕ КУЋЕ 

Са учесницима радионице организовали смо излет у Óпусзтaсзeр,где смо з музеју на 

отвореном имали прилику да видимо живот старих времена.Доживели смо праву 

атмосферу сеоске средине. 

1.корак:на основу стечених утисака учесници излажу своја запажања,идеје 

2.корак:израда плана куће 

3.корак:израда макете куће 

Задатак помаже и у томе да поделимо своја искуства из свакодневног живота.Коперативни 

рад позитивно утиче на прихватање разних погледа а свет. 

У реализацију треба уградити  иновације,креативна решења,и да пустимо машту,да 

будемо отворени за веома интересантне идеје. 

Основни је циљ да развијемо компетенцију која се односи на решавање проблема и да 

уочимо корелацију природних наука и традиција. 

Данашње информацијско друштво прати глобалне и локалне проблеме природних 

наука.Треба уочити како глобалне промене утичу на локалне.Околина учесника је такоће 

део глобалне средине.Ако имамо решења на локалне проблеме стиме помажемо решавање 

и глобалих питања.У околини деце има пуно природних,привредних проблема и они 

утичу на живот те средине.Педагози имају велики утицај на уочавање,препознавање тих 

проблема,усмеравају пажњу ученика на ове.Ако се деца удубе у ове проблеме могу са 

својим активностима да смање те проблеме. 

 

Потребна средстава: 

Оловка ,папир,лаптоп,рачунар,стампач. 

Хумани ресурси:   

Вођа фрупе ,стручњак из математичко-информатичке струка 

Број извођења вежбе: 

Више од 10 пута 

Израдио: 
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Перпауер Атила Културно друштво Мора Ференц  
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ДОБРА ВЕЖБА 9. 

 

НАСЛЕЂЕ НАШИХ ПРЕДАКА – НАША ТРАДИЦИЈА- УМЕТНОСТ НА ТРАГУ 

СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА 

 

ЦИЉ ВЕЖБЕ: 

Ове вежбе доприносе јачању идентитета,односа према својој околини,па чак и на развој 

уметничких способности.Овакво васпитање уклучујемодерне форме,моделе које се 

користе у уметности,сва данашња достигнућа.У конкретном задатку деца од отпадног 

материјала креирају неко своје уметничко дело.Вежба може да се односи и на приказ 

коришћења алтернативне енергије,итд.Преко ових својих радова непосредно врше 

притисак и на медије,да они прикажу те пројекте и преко тога на утичу на размишљање 

шире средине. 

 

ЦИЉНА ГРУПА: 

Деца између 13-20 година они привржени циљевима одржавања животне средине. 

МЕСТО ВЕЖБЕ: 

Код куће ,у школи,у дому културе у природи,итд. 

 

ОПИС ДОБРЕ ВЕЖБЕ 

 

Ова вежба захтева нешто мало више времена.Не можемо кренути у радбез добре 

припреме.Водимо разговор са ученицима,гледамо филмове,анализирамо и критикујемо 

плакате,јер их има на сваком кораку.На првом кораку,када вршимо исцрпљујући разговор 

на тему тачно одређујемо циљ радионице .Корак по корак дефинишемо тчке 

активности.Разговарамо о старим временима,о навикама претходних генерација.У току 

тих разговорапокушавамо добити увид у њихова знања.Као први корак препоручујемо да 

код куће са родитељима,баком,дедом поразговарају на ову тему.Кроз разговор са старијом 

генерацијом деца добију веома корисне информације.Ти разговори могу да почну са 

питањем: Како сте ви то некада радили....?Морају питати о свему,о грдњи куће,како су 

спремали зимнице,о кувању пекмеза,о свадбама,празницима...итд. 

Деца ће се изненадити чујевши да је било живота и пре мобилог телефона и интернета.И 

без ових уређаја све је дошло на своје место! 
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КАо трећи корак организујемо дискусију са ђацима.Они ће прво испричати своје 

доживљаје у анкетирању старијих,поделиће са осталиме прикупље,корисне иформације. 

Стижемо до главне тачке радионице,до конкретне реализације циљаУчесници сакупљају 

све оне ствари који се већ сматра отпадом,проналазе секундарне сировине,све што се 

користило у давнијим временима.Сакупиће те ствари у школи и испричаће како су дошли 

до драгоцених “тофеја”.Група ученика ће од тог материјала направити неко уметничко 

дело,испољиће своју креативност.У ранијим радионицама било је већ више веома 

лепих,добрих остварења.Организовали смо и изложбе од тих радова,и представили их на 

више места. 

Други део учесника има задатак да пробуди пажњу јавности помоћу плаката и стрипова на 

важност очувања животне средине,на уштеду пијаће воде.одржавање чистоће,на што мање 

коришћење пластичних кеса и боца. 

Стижемо до главне тачке радионице,до конкретне реализације циљаУчесници сакупљају 

све оне ствари који се већ сматра отпадом,проналазе секундарне сировине,све што се 

користило у давнијим временима.Сакупиће те ствари у школи и испричаће како су дошли 

до драгоцених “тофеја”.Група ученика ће од тог материјала направити неко уметничко 

дело,испољиће своју креативност.У ранијим радионицама било је већ више веома 

лепих,добрих остварења.Организовали смо и изложбе од тих радова,и представили их на 

више места. 

 

НАЧИН РАДА: 

 

 

Рад се дели на више фаза,свака фаза изискује други начин рада.Веома је битно пре свега 

мотивација деце.Тај задатак остаје на наставницима,да они од раних година васпитају 

децу на савестан приступ према природи,да укажу на важност очувања природе и наше 

околине. 

У основној фази то може бити кроз предавања,указивањем на конкретне проблеме,преко 

дискусија.Долазимо и до различитих виђења овог проблема,нису сви подједнако 

мотивисани.Узрок тога може бити једно путовање,један погладани филм,...итд.У овој 

основној фази је битно пробудити заинтересованост,навести децу на добар пут,да буду 

саговорници те акције.Здрава околина је веома важна за све нас. 

У конкретној реализацији прелазима на пројективни и коперативни начин рада.Врши се 

обрада прикупљених идеја,заједно ученици и наставници.Пошто се не може приступити 

реализацији свих проблема од једном,бира се активност која се сматра најбитнијом. Прави 

се план за ту прву фазу.Најчешће се то ради као групни рад,где може да дође до изражаја 
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способност учесника као и утицај на социјални развој.Групе морају да раде заједно,морају 

саслушати и анализирати сваку идеју,јер свака ситница може де буде од важности. 

Код примене коперативне методе важно је обратити пажњу на следеће: 

-морамо заједно дефинисати циљ 

-подићи ниво активности,прикупити што више идеја и систематизовати податке 

-Препознавање конфликата 

-стимулирати мотивацију 

-одредити коначне циљеве,поделити задатке 

На крају радионице следи презентација својих радова и након тога једна озбиљна 

дискусија и анализа успешности. 

Треба се трудити да ова активност доспе у ширу јавност,да што више људи почну 

размишљати на позитиван начин. 

 

КОРИШЋЕНА СРЕДСТВА: 

Оловка ,папир лепак, маказе,материјали пригодни за наше креације... 

 

ХУМАНИ РЕСУРСИ: 

Вођа групе  и помоћник. 

 

БРОЈ ОДРЖАВАЊА: 

Радионицу сно организовали 8 пута. 

САСТАВИЛА : 

РАКОШ ЈУДИТ   КУЛТУРНО ДРУШТВО МОРА ФЕРЕНЦ 
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