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УВОД:

6УВОД

Ми сматрамо да чак и у раном детињству деца поседују висок степен способности и 
компетентности, без обзира на њихово порекло, искуства или узраст. Деца су 
активна у учењу, пуна мотивације, жељна да разумеју свет у коме живе. Она 
најбоље уче када имају подршку у интеракцији са одраслима. Рани узраст деце нам 
нуди јединствени поглед на могућности за бригу о њиховом физичком, 
интелектуалном, емотивном и социјалном развоју. Позитивна искуства из учења у 
овом периоду постављају чврсте основе које су од есенцијалног значаја када деца 
треба да достигну свој пуни потенцијал. Помажући деци у том настојању је управо 
оно што покреће Афлатон и његова  чини његову основну сврха постојања.
Деца која крећу у предшколско и основну школу током самог почетка 21. века улазе у 
свет који је за многе од њихових родитеља био потпуно незамислив. Сигурност дома, 
у смислу социјалне сигурности, широм света, потпуно је демонтирана. Деца немају 
избора него да постану активни економски играчи чак и у најранијем добу. 
Остављамо им као завештање свет чија је главна карактеристика деградација 
животног окружења невиђених размера. Права детета на разне начине угрожавају 
многе оружане групе и мултинационалне корпорације. С друге стране, данашња деца 
имају око себе мноштво могућности које њихови родитељи нису имали. Интернет има 
потенцијал да демократизује образовање и подигне писменост до највиших нивоа. 
право детета на образовање је данас чврсто утемељено у наставним програмима 
широм света. Глобализација чини да деца широм света лакше пронађу заједничке 
ствари које их повезују. Дакле, док се проблеми на које наилазе могу чинити 
чудовишним, алатке и средства који су им на располагању за решевање тих 
проблема су изузетно снажни. Међу тим алаткама, као главна се истиче образовање.
Афлатон је одувек сматрао да је деци, уколико желе да постану носиоци промена у 
свом окружењу, потребна равнотежа између социјалног и финансијског образовања. 
Све више смо убеђени да то образовање мора бити осмишљено и презентовано у 
контексту света који је под претњама сопственог изобиља и неједнакости. Деца су у 
све већој мери изложена неодрживим моделима потрошње у социјалном, еколошком 
и економском смислу.
Као одговор на то, потребно је да социјално и финансијско образовање буду 
спроведени што је пре могуће. Требало би да будемо транспарентни у вези са 
чињеницом да уколико се радикално не позабавимо изобиљем и неправдама које 
доминирају бројним друштвима, онда ће наша деца и њихова деца трпети последице 
све веће политичке и социјалне нестабилности, као и деструктивних климатских 
промена. Из тих разлога сматрамо да је овај ревидирани Приручник Афлатота 
доприноси одрживом развоју. 

Да разјаснимо, под појмом "одрживи развој" подразумевамо индивидуални развој 
који је подједнако кључан како у трансформисању тако и у развоју друштва широм 
света. Одрживи развој у контексту образовања у раном детињству, како то УНЕСКО 
дефинише1, је холиситички концепт.. Он обухвата и социјалне и финансијске 
елементе, промовише поштовања различитости, подржава бригу према животном 
окружењу и поспешује радну равноправност, као и равноправност између различитих 
култура и религија. Посвећен је и помагању да деца развију етички и оквир 
понашања заснован на поштовању права свих. Слично томе, омогућава деци да 
стекну основне животне вештине које су усредсређене првенствено на одговорно 
коришћење средстава. Светска банка такође има разумевања за образовање везано 
за одрживи развој које обухвата социјалне, економске, људске и еколошке елементе.  
Афлатот програм за децу која још нису пошла у основну школу (углавном узраст од 3 
до 6 година) има за циљ да удари темеље друштвене и финансијске писмености, 
учећи децу вештинама и способностима које ће допринети одрживом развоју – како 
индивидуално, тако и колективно.
Овај ревидирани Приручник Афлатота су омогућиле оне организације партнери 
које су имале храбрости да га представе, као и оне које су присуствовале завршној 
општој пилот-радионици одржаној у Хагу, маја месеца 2015. године, а чији су 
коментари представљали смернице за овај процес ревизије, као и шира мрежа која 
постоји у преко 100 земаља чији су чланови били љубазни да дају бројне инпуте и 
савете. Искрено смо захвални свима вама.

• 1 UNESCO, 2008, Contribution of early childhood education to sustainable development.



ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ:

ПОСТИЗАЊЕ ЈАЧАЊА КОРИШЋЕЊЕМ ОСНОВНИХ КОНЦЕПАТА АФЛАТОНА
Друштвено и економско јачање имају упориште у пет основних елемената програма 
Афлатон: 

   Деца се подстичу да више сазнају о себи и стекну веће самопоуздање . Она уче да су сви
јединствени, посебни и једнаки. Нагласак је на емотивној писмености.

   Деца схватају да планирањем могу постићи остварење својих нада и снова. Помаже им се 
приликом будућег оријентисања.

   Деца уче да цене и штите како материјалне тако и нематеријалне ресурсе.  Уче се дисциплини
и поштовању угађања.

  Афлатон укључује принципе Конвенције УН  о правима детета (1990). Мотивише децу да се
идентификују као носиоци права, истовремено сугеришући да права подразумевају и 

одговарајућу одговорност.

   Деца се подстичу да себе виде као активне учеснике у својим заједницама и као 
оне који је обликују.

Лично разумевање и истраживање

Планирање и буџетирање

Штедња и трошење

Права и одговорности

Друштвено и финансијско предузетништво

МЕТОДОЛОГИЈА
МАЛА ДЕЦА СУ СПОСОБНА И КОМПЕТЕНТНА
Ми сматрамо да чак и у раном детињству деца поседују висок степен способности и 
компетентности, без обзира на њихово порекло, искуства или узраст. Деца су активна у 
учењу, пуна мотивације, жељна да разумеју свет у коме живе и уче када имају подршку у 
интеракцији са одраслима.  Од изузетне је важности препознати децу као грађане, који имају 
своје потребе, права и одговорности и то овде и сада а не гледати на њих као на неке будуће 
грађане.  Сопствени допринос који дају свом учењу је нешто што такође треба ценити, те је 
потребно да васпитачи буду свесни знања и искустава са којима деца долазе у образовну 
установу. То даље значи да васпитачи морају бити отворени према деци и да их слушају, те да 
прилагоде активности учења дечјим интересовањима и способностима. Такође је важно да 
обрате посебну пажњу на друштвену и емоционалну добробит детета. 

КОСТРУКТИВИЗАМ
Истраживачи се слажу да се учење не спроводи само кроз пасивно прихватање и 
меморисање онога што је научено (мада постоје ситуације када је то веома прикладна 
стратегија). Учење је процес где деца активно граде сопствена схватања.  То раде тако што 
нове појмове повезују са постојећим на основу материјала или активности које су им 
представљене. Успешно повезивање нових појмова са постојећим зависи од тога колико је 
деци допуштено да споственим речима изразе оно што су научили. У многим образовним 
окружењима ово се може сматрати необичним, с обзиром да доминантна култура у тим 
крајевима очекује да деца користе унапред одабране речи и изговарају их попут формуле, а 
да при томе можда уопште не разумеју њихово значење.  У том конструктивном процесу 
постоји и друштвени аспект, у смислу да стицање знања које захтева сложеније задатке може 
бити олакшано постојањем групе. У том контексту, заједничко учење отвара простор за 
разговор о значењу нових појмова, размену различитих гледишта, учењу вештине слушања и  
схватања да ценимо различите погледе на свет, мењајући унутрашњу стварност коју деца 
стварају како би себи објаснила спољашњи свет. Дајући деци могућност да постављају 
питања којима ће она успоставити однос између онога што уче у школи и онога што се око 
њих дешава, храбрећи их да се изразе својим речима и на основу сопствених искустава, пре 
него да једноставно памте и добијају одговоре искључиво на један исти начин -  све су то 
мали али важни кораци у помагању деци да развију сопствено разумевање нових појмова.

УЛОГА ВАСПИТАЧА ЈЕ ДА ПОМАЖЕ У УЧЕЊУ
Наступајући као сарадници у стицању нових знања, васпитачи су ту да би подстицали дечје 
размишљање и да би децу подржавали у њиховом ангажовању у различитим облицима 
истраживања. Одрасли стварају основе за даље учење обезбеђујући да деца имају на 
располагању погодну средину, одговарајућа средства и позитивне међусобне односе. 
Васпитачи су задужени за планирање и за доношење одлука у следећем:
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ПРИНЦИП ИНКЛУЗИЈЕ 
Рано детињство је најбољи период када се деца развијају у погледу поштовања 
различитости међу људима. То је кључна фаза развоја када деца уче да идентификују своју 
сопствену индивидуалност. Стога их треба подстицати да цене тај потенцијал  и код све 
остале деце.  Коришћењем метода импликације децу треба подстицати да раде, играју се и 
ступају међусобно у интеракцију, без обзира на социјалне, физичке, културолошке, етничке 
или религиозне разлике. Посебан напор и бригу би требало имати код укључивања деце са 
посебним потребама. 
Стварање посебног окружења не значи истовремено и стандардизовање тог окружења за 
сву децу и за све њихове активности. Штавише, прилагођавање активности свачијим 
потребама или промена темпа рада када је то потребно, представљају примере 
једноставних стратегија како би се обезбедило да сви учествују у активностима. С обзиром 
да је овај Приручник састављен тако да применљив у оквиру широког спектра активности 
и ситуација, није могуће за сваку активност понудити посебан савет у подстицању деце са 
посебним потребама. Распон потреба и вишеструкост активности су једноставно 
прешироки да би на њих могао да се примени неки такав савремени приступ. Ипак, 
охрабрујемо васпитаче да искористе своју креативност како би у најбољој могућој мери 
прилагодили активности интересу да сви подједнако учествују у активностима.
Ми, као васпитачи, би требало да будемо крајње пажљиви прилико одабира речи којима се 
обраћамо деци са посебним потребама. Рано детињство је фаза у којој деца почињу да 
дефинишу и стварају слику о себи - о свом свету вредности и својим навикама - а те идеје су 
у великој мери обликоване њиховим искуством и оним што виде око себе. Стога је кључна 
ствар коришћење језика којим се избегава подизање препрека или наглашавање разлика, 
језика који брише стереотипе и отвара могућост да се деца са посебним потребама осете 
цењена и јака.

УКЉУЧИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ 
Укључивање породице у учење детата у раном детињству има огроман узицај на 
друштвено-емоционални и когнитивни развоја детета.  Породице су често први и 
једини васпитачи детета. Подршка родитеља у расту и учењу није ограничена само на 
формалне начине учења. Како се родитењи опходе један према другом и како се 
опходе према детету, има огроман утицај на развој детета и стварање слике о њему 
самом и свету који га окружује.
У том смислу, Приручник Афлатона доноси и оквир за проширене активности, под 
називом Породичне активности, како би се помогло родитељима да се укључе у 
позитивну интеракцију са својом децом, када је у питању њихово учење.
Осим тога, на крају ове књиге се налази и Породични приручник. Он представља 
помоћну алатку која ће помоћи сарадницима из НВО да организују састанке са 
родитељима где ће се они упознати са главним темема Афлатот-програма, чиме ће се 
оспособити да пруже подршку процесу учења деце код куће. Овај приручник се може 
паралелно користити са Приручником афлатота који се користи у предшколским 
установама, са родитељима чија деца пролазе кроз Афлатот-програм. Ипак, поменути 
Породични приручник се може кориситити и као независна алатка када у раду са 
родитељима или као део ширег програма који усредсређен на родитеље.

ПОДРШКА ВАСПИТАЧИМА КРОЗ ОБУКУ
Афлатот-програм  ће се развијати уколико васпитачи буду имали подршку при 
примени педагогије засноване на детету као средишту активног учења. Ми смо 
одавно препознали да је то како преносимо знања подједнако значајно као и знање 
које преносимо. Секретаријат је написао Приручник за обуку који иде заједно уз ову 
књигу, а тамо се даље изучавају питања везана за одговарајућу врсту педагогије. 
Приручник за обуку препознаје да у раличитим деловима света постоје различити 
начини учења. Полазна тачка је да васпитачи који користе Афлатот поседују 
различите степене искуства и способности.  Па ипак овај текст настоји да створи 
сигурно окружење у коме ће васпитачи моћи да практикују различите  моделе учења. 
Такође, обезбеђују се могућности  да се дубље зађе у теоретске постулате овог 
приручника. Нуде се предлози за коришћење приручника у окружењима где нема 
или има мало других приручника или других извора, у потрази за практичним 
саветима за лакше спровођење инклузије.

Физичка средина:     Проверите да ли простор и одабир локација, материјала и средстава 
подржавају дечји развој.
Емоционална средина:     Учините да се деца осећају сигурном, безбедном и да имају осећај 
припадности. 
Рутине и структуре:     Деци користи конзистентност и континуитет у њиховом учењу. 
Побрините се да структура постоји током целог дана да би се деца могла навићи на рутину 
активности.  
Васпитачи пазе на односе које имају са децом, као и наодносе која деца имају међу собом.  
Васпитачи би требало да пруже деци могућност за виши ниво размишљања и стицања 
знања и да им пруже подршку у размишљањима која деле с другима и у дијалозима које 
деца воде. 
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Физички развој:  И грубе и фине моторичке вештине брзо се развијају током првих 

година раста. Грубе моторичке вештине користе се у активностима као што су трчање 

и скакање, док се фине моторичке вештине користе у активностима као што су писање 

или цртање. Физички развој и прилика да се истражује физичка околина представљају 
основна средства за развој чула.

КРОЗ ЧЕТИРИ РАЗВОЈНЕ ОБЛАСТИ 
 Развојне   прекретнице   и   напредак   који   се   виде   кроз   следеће   четири 
развојне  области веома су међусобно повезани у раном детињству.  Свако дете 
је јединствено,  и поледу начина на који расте и у поледу начина на који учи. 
Због тога Афлат уграђује стечене информације у овако раном узрасту у сваки 
од ових развојних  процеса.

2. Друштвени развој: Разумети друге и учити како се треба споразумеват, делити  с другима 
и градити пријатељства, неке су од области које припадају развоју међуљудских односа. 
Он с еуглавном односи на способност да се гради приврженост и да се позитивно 
споразумева са другима.

3. Емоционални развој: Усредсређен је на самосвест, самоувереност и излажење на крај  са 
осећањима и с њиховим разумевањем. и не само то, него и стицање самопоштовања и 
идентитета, уз истовремено јачање емпатије у односу на друге.

4. Когнитивни развој: Концепт настаје док деца истражују себе и свет око себе. Кроз 

структуриране и неструктуриране активности, деца уче о свету око себе, укључујући 
основне финансијске и друштвене концепте, као што су чувати и штитити ствари које 
су нам вредне. И развој дечје креативности такође је део когнитивног развоја. 

1. 
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Програм Афлатот је осмишљен да промовише учење о друштвеном и финансијском 
образовању на основу раније поменутих пет основних елемената Афлатота. Намена 
програма Афлатот није да служи као комплетан наставни план и програм за образовање и 
васпитање мале деце, он више служи као додатни план и програм који је усредсређен на 
вештине и ставове који се односе на друштвено и финансијско образовање. Због тога се 
охрабрују партнери, васпитачи, наставници и асистенти да укључе Афлатот у друге, општије 
образовне програме за малу децу. 
Такође је важно истаћи да је Афлатот осмишљен тако да на јакој основи започне у првом 
основном елементу (Лично разумевање и истраживање), нарочито ако је то једини програм 
који се користи. То је потребно да би се надградио дететов осећај себе и свог идентитета 
пре него што се настави даље са друштвеним и финансијским компонентама програма.

ОБЛАСТИ И КОМПОНЕНТЕ 
Програм Афлатот је подељен на пет основних области, а то су: 

ОБЛАСТ 1:  Афлатон, ти и ја: Развијање позитивног смисла за добробит и идентитет
ОБЛАСТ 2: Моја породица и ја: Водити бригу о људима које волимо
ОБЛАСТ 3: Моји пријатељи и ја: Помажемо једни другима
ОБЛАСТ 4: Моја заједница и ја: Живети и радити заједно
ОБЛАСТ 5: Новац и ја:  Трошење, штедња и дељење с другима 

Успешан програм Афлатот захтева да се комбинују компоненте из пет различитих области. 
Одаберите компоненте који највише одговарају вашој групи и програму који управо 
спроводите. 

Активности из овог програма које се сматрају битним и зато се препоручују као неопходне:

1. Афлатон кутије. Деца ће направити сопствене афлатон кутије: афлатон путну кутију 
и афлатон кутију за новац. Све време трајања програма, ви (асистент или васпитач) 
подстицаћете их да чувају различите ствари које су вредне јер ће им помоћи да науче о 
томе како се чувају (штите) вредни предмети. То могу бити уштеђени афлатон новчићи, 
фотографије драгих особа, или предмети које су направили за време трајања програма. 

2. Посета заједници. Деца ће најбоље научити о својој заједници ако се у њој ангажују. 
Посета заједници у којој живе може одвести децу на пијаце, у банке, владине зграде 
или на друга места која посећују мала деца. Слободно играње напољу такође снажи 
друштвено-емоционални развој и добробит детета . Посете заједници пружају 
могућност да се деца повежу са природом, што им даје непроцењиво искуство при 
учењу о заштити и бризи о животној средини.  Напомена:  кад идете у посету заједници 
или комшилуку, увек обезбедите довољно одраслих пратилаца деце и проверите да ли 
деца разумеју правила безбедности која се односе на њихов боравак напољу.

3.

Афлатон сајам. Групни пројекат који водите ви (као васпитач) и деца, где  она позивају 
своју породицу и пријатеље да дођу и купују на њиховој пијаци и/или да посете изложбу 
њихових радова користећи афлатон новчиће. 

4. 

Активности с родитељима. Све време трајања програма биће прилике за родитеље да се 
укључе у рад кроз додатне активности код куће (Породичне активности) које ће им бити 
предочене. Тако им се помаже да се укључе у рад своје деце и да сазнају о активностима 
у којима учествују њихова деца у  оквиру програма Афлатот. 

КАКО КОРИСТИТИ ПРИРУЧНИК:

Права и одговорно понашање.   Деца имају своја права, како је то наведено у Повељи УН 
о правима детета. Стога је веома важно да их научите основним правима која су тамо 
наведена. Пажљивим приступом, са пуно осећаја, чак и мала деца могу бити на благ 
начин упозната са проблемима као што су неједнакост у расподели богатстава или 
задовољење основних људских права. 

"Ја имам таленат" и/или "Пијаца". Током оваквих активности деца постају прави 
протагонисти процеса учења. Тиме што им допуштате да сама организују своју игру, она 
уче да сама планирају и праве изборе. Такође, овде могу сама да открију своје 
могућности и вештине, да се суоче са изазовима и да науче да их превладају. 

5. 

6. 



This section explores basic fi nancial literacy concepts, and builds upon them to help children make their fi rst steps into Social and Financial Education. 
The section is structured in such a way so that the children will fi rst learn to understand what money is and that it has value. Then, they will start 
exploring what it means to spend, save and share. And fi nally, the children will be encouraged to use all the concepts and skills that have been learnt 
and developed throughout the curriculum to set up a basic enterprise. In particular, the culminating module (Module 12) will introduce the children 
to the basic concepts of Social and Financial Enterprise. It suggests two examples of activities that will encourage children to raise small amounts of 
money: a market and an exhibition (Activities 39a and 39b). The two activities could be done together to create an Afl atoun Fair that lasts more than 
one day. Alternatively, the facilitator could also choose to only do one of the two activities, depending on the availability of time and resources. Either 
way, the family is encouraged to participate during these activities. The fi nal step of the module will introduce the children to diff erent options on how 
to use the money raised, and will once again explore ideas of saving, spending and sharing. 

5 ME AND MONEY: 
SPENDING, SAVING AND SHARING

ОБЛАСТ 1

Ова област се усредсређује на две тачке: 
1. Представљање Афлатона деци кроз историјат програма Афлатон и објашњење о чему се ради.
2.  Надградња основног концепта Афлатон о Личном разумевању у истраживању, чиме се деца подстичу да стекну веће 

знање о себи и самопоуздање. Као део тог процеса деца се подстичу да се креативно исказују и да науче да су јединствена 
и посебна.  

С обзиром на то да је Афлатот намењен деци од три до шест година, посебан нагласак се ставља на:
  надградњу концепта о себи самом;
  разумевање свог тела и како се оно користи;
  упознавање с различитим емоцијама и како их тумачити и изразити.

АФЛАТОН, ТИ И ЈА: 

Развијање позитивног смисла за добробит и идентитет1

K 1: Увод у Афлатон

K 2: Ја сам посебан /на  
много начина

KOМПОНЕНТА

A 1: Афлатоново путовање 
A 2: Афлатонова песма
A 3: Птица Синта
A 4: Aфлатон путна кутија

A 5: Знам своје име
A 6: Живахан сам
A 7: Могу да покрећем своје тело
A 8: Могу да видим и чујем
A 9: Могу да омиришем и осетим укус
A 10: Могу да се изражавам уз помоћ свог тела 

40 мин.
40 мин.
35 мин.
45 мин.

40 мин.
40 мин.
35 мин.
60 мин.

50 мин.

Препоручује се

Препоручује се

Препоручује се

Препоручује се

Препоручује се

Према избору

Према избору

Препоручује се

Препоручује се

Препоручује се

Прича о Афлатону
Афлатонова песма 

Птица Синта 

Где је Тамбкин

Град осећања 

Шетња по 
суседству /
заједници 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ  СТАЊЕ АКТИВНОСТ У 
ПРИРОДИ ПРИЧА /ПЕСМА

12КАКО КОРИСТИТИ ПРИРУЧНИК

ОВАКО ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН ПОЧЕТАК СВАКЕ ОБЛАСТИ

Број и назив области

Фокус области

Списак садржаја области 

Резултат који деца постижу 
из учења кроз ову област 



13КАКО КОРИСТИТИ ПРИРУЧНИК

КАКО КОРИСТИТИ  ПЛАН АКТИВНОСТИ

Додатна активност: 
Ове активности нису 
обавезне. Можете их 
увести ако сматрате да 
имате вишка времена 
и ако бисте желели да  
охрабрите дете да 
дубље истражује 
одређену тему.

Породичне активности 
су активности које ће 
дете радити код куће 
са својом  породицом. 
Наћи ћете узорак 
писма који можете   
фотокопирати и дати 
га детету да бисте 
били сигурни да 
ће родитељи бити 
тачно обавештени о 
активности.

Циљеви активности:

Интеракција
Модалитети учења
Области развоја 
Потребан материјал
Трајање: 

У неким 
активностима  
наћи ћете Реч дана.
То је важна реч која
се уводи у активност 
и важно је да се она
нагласи за време 
активности.

80МОЈИ ПРИЈАТЕЉИ И ЈА :  Помажемо једни другимаОБЛАСТ

Компонента 6    Посебни смо по својим талентима и интересовањима 
3

Активност 19 ИСПУЊЕЊЕ ЖЕЉЕ 

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Подсетите децу на причу о зецу и корњачи из Активности 18. 

Замолите децу да поново узму своје лутке од чарапе из афлатон 
путних кутија и да их навуку на руке.

2. Нацртајте на једном крају просторије линију која представља циљ.
3. Објасните деци да ћете извести трку зеца и корњаче: замолите децу 

која имају лутке – корњаче да полако пузе према циљу а она која 
имају лутке – зечеве да скакућу ка циљу.

4.  Када деца стигну до циља, питајте их који је њихов највећи таленат 
или нешто у чему су веома добра. Дајте им примере уз помоћ 
афлатон картица са талентима.

5.  Објасните деци да ћете детаљније истражити за шта су талентована и 
шта би могла с тим талентом да ураде.

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Објасните деци да ће, ако буду знала у чему су веома добра, лакше 

остварити своје снове. Питајте децу шта би желела да буду кад 
порасту. Дајте им неке примере. 

2.  Дајте сваком детету по једну звезду на којој ништа не пише и комад 
канапа. Реците им да звезда симболизује њихов сан.

3.  Замолите их да прегледају већ припремљене исечке и да изаберу 
слику која представља посао/ситуацију у којима би желела да буду 
кад одрасту. 

4.  Нека сама или уз вашу помоћ залепе ту слику на своје звезде 
и помозите им да напишу своје име на  полеђини, а затим 
самолепљивом траком прикачите сваку звезду на комад канапа.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Замолите децу да покажу свој рад групи. Окачите звезде тамо где 

деца могу да их виде сваког дана.
2. Реците им да су њихове звезде ту како би их подстакле да 

размишљају о чему сањају да постану кад одрасту. Нагласите им да ће 
својим талентима, вредним радом и с много посвећености успети да 
остваре своје циљеве. 

У следећој активности организоваћете Шоу талената са 
децом и ако је то могуће позовите и њихове породице и 
пријатеље да дођу да гледају. Док се за ово припремате, 
дајте сваком детету по примерак позивног писма у којем 
ће обавестити родитеље о шоу програму. Замолите децу да 
писмо украсе и да га дају родитељима. Можете користити 
узорак са стр. 81. 

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради
 слушај

Области развоја:
 физичка
 когнитивна
 креативна

Потребан материјал:
 лутке које представљају зеца 
или корњачу, направљене од 
чарапе  (из Активности 18) 

 афлатонове картице с 
талентима (из Активности 18, 
стр. 75) 

 слике/исечци о различитим 
пословима/ситуацијама

 обичан папир исечен у облику 
звезде (величине око 15 см), 
за свако дете по једна звезда

 комади канапа (за свако дете 
по један комад)  

 оловке/бојице
 лепак/самолепљива трака 
 позивно писмо (за свако 
дете по једно – за додатну 
активност) 

Трајање: 
 45 минута

Речи дана: 
 таленат

Пошаљите писмо родитељима са молбом да напишу писмо 
свом детету под насловом  „Шта сањам да постанеш, дете 
моје“. Замолите их да прочитају то писмо свом детету. 
Нека дете после стави писмо у своју афлатон путну кутију. 
Можете да искористите писмо са стр. 83 као модел.

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 постати свесна сопствених 
талената и интересовања

 препознати таленте и 
интересовања својих пријатеља 

 размишљати о пословима и 
занимањима којима би могла да 
се баве и искористе своје 

 таленте



14КАКО КОРИСТИТИ ПРИРУЧНИК

ПОЗИВНО ПИСМО (4 ИСТА ПРИМЕРКА):

Писмо породици: 
Фотокопирајте ово и исеците да  
бисте примерке поделили деци за 
Породичну активност.
Проверите да ли сте навели име 
родитеља сваког детета.

29АФЛАТОН, ТИ И ЈА: Развијање позитивног осећаја за добробит и идентитетОБЛАСТ

Компонента 2    Посебан сам на много начина
1

Активност 5 ЗНАМ СВОЈЕ ИМЕ   Порука породици

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо научили више о именима и зашто су она 
важна. Радознали смо да о томе нешто више сазнамо!

• 
• Да ли бисте објаснили свом детету одакле његово/
њено име потиче и зашто сте га одабрали?

• 
• О томе ћемо разговарати за време следећег 
активности. 

• 
• Срдачан поздрав,
• 
• _______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо научили више о именима и зашто су она 
важна. Радознали смо да о томе нешто више сазнамо!

• 
• Да ли бисте објаснили свом детету одакле његово/
њено име потиче и зашто сте га одабрали?

• 
• О томе ћемо разговарати за време следећег 
активности. 

• 
• Срдачан поздрав,
• 
• _______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо научили више о именима и зашто су она 
важна. Радознали смо да о томе нешто више сазнамо!

• 
• Да ли бисте објаснили свом детету одакле његово/
њено име потиче и зашто сте га одабрали?

• 
• О томе ћемо разговарати за време следећег 
активности. 

• 
• Срдачан поздрав,
• 
• _______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо научили више о именима и зашто су она 
важна. Радознали смо да о томе нешто више сазнамо!

• 
• Да ли бисте објаснили свом детету одакле његово/
њено име потиче и зашто сте га одабрали?

• 
• О томе ћемо разговарати за време следећег 
активности. 

• 
• Срдачан поздрав,
• 
• _______________________

ΠΟДЕЛИ
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ПОДСЕТНИК ЗА АСИСТЕНТЕ/ВАСПИТАЧЕ: 

1. Пре сваке активности детаљно прочитајте компоненте и активности. 
2. Подсетите се на основну филозофију о деци и како она уче. То је основа за вашу

интеракцију и рад с њимa. 
3. Подсетите се на улогу коју околина као други учитељ има на дете. Унапред припремите

просторију и материјале потребне за сваку активност. 
4. Будите узор деци. Пазите како говорите, како изгледате и како се понашате. 
5. Седите што чешће с децом укруг, поготово кад се причају приче или кад се разговарa. 
6. Укључите децу у разговор постављајући питања типа „како“ и „зашто“. 
7. Не судите и не критикујте кад дете изнесе своје мишљење или дâ одговор с којим се не

слажете.
8.

Нека деца учествују брзином која њима одговарa. 9.
Користите једноставан језик. Дајте примере и користите слике, предмете и покрете да
бисте објаснили неки појам или концепт. 

10.

 Осигурајте безбедност сваког детета у свакој активности коју спроводите. 11. 

Ако је група велика, можете је поделити на мање групе и активности обављати
 истовремено, уз помоћ асистената. 

12. 

Подсетите децу да увек сачувају своје рукотворине и ставе их у афлатон путну кутију.13.

 Будите креативни и сналажљиви кад је о материјалима реч. Али вас молимо да
 рециклирате, смањите и поново употребите средства. 

14. 

Радите са својим тимом (асистентом, волонтером).15.

 Разговарајте, смејте се, играјте се и радите активности с децом. Себе сматрајте делом
 њихове групе, али увек као одраслог узора за децу. Уживајте! 

УПАМТИТЕ, ДЕЦА НАЈБОЉЕ УЧЕ:

1.  Кад су активни ученици, кад активно учествују у процесу учења. 
2.  Кад се забављају кроз кретање и истраживање.
3.  Кад сами раде ствари уместо да их готове примају. 
4. Кад се према њима поступа као према људима који су способни да мисле и размишљају. 

Дајте деци времена и простора да сама пронађу одговоре на нека од питања. 

16.





АФЛАТОН, ТИ И ЈА: 

Развијање позитивног смисла за добробит и идентитет 

ОБЛАСТ  1

1



This section explores basic fi nancial literacy concepts, and builds upon them to help children make their fi rst steps into Social and Financial Education. 
The section is structured in such a way so that the children will fi rst learn to understand what money is and that it has value. Then, they will start 
exploring what it means to spend, save and share. And fi nally, the children will be encouraged to use all the concepts and skills that have been learnt 
and developed throughout the curriculum to set up a basic enterprise. In particular, the culminating module (Module 12) will introduce the children 
to the basic concepts of Social and Financial Enterprise. It suggests two examples of activities that will encourage children to raise small amounts of 
money: a market and an exhibition (Activities 39a and 39b). The two activities could be done together to create an Afl atoun Fair that lasts more than 
one day. Alternatively, the facilitator could also choose to only do one of the two activities, depending on the availability of time and resources. Either 
way, the family is encouraged to participate during these activities. The fi nal step of the module will introduce the children to diff erent options on how 
to use the money raised, and will once again explore ideas of saving, spending and sharing. 

5 ME AND MONEY: 
SPENDING, SAVING AND SHARING

ОБЛАСТ 1

Ова област се усредсређује на две тачке: 
1.   Представљање Афлатона деци кроз историјат програма Афлатон и објашњење о чему се ради.
2.  Надградња основног концепта Афлатон о Личном разумевању у истраживању, чиме се деца подстичу да стекну веће 

знање о себи и самопоуздање. Као део тог процеса деца се подстичу да се креативно исказују и да науче да су јединствена 
и посебна.  

С обзиром на то да је Афлатот намењен деци од три до шест година, посебан нагласак се ставља на:
  надградњу концепта о себи самом;
  разумевање свог тела и како се оно користи;
  упознавање с различитим емоцијама и како их тумачити и изразити.

АФЛАТОН, ТИ И ЈА: 

Развијање позитивног смисла за добробит и идентитет1

K 1: Ценим своје ствари

K 2: Посебан сам на 
много начина

KOМПОНЕНТА

A 1: Афлатоново путовање 
A 2: Афлатонова песма
A 3: Птица Синта
A 4: Aфлатон путна кутија

A 5: Знам своје име
A 6: Живахан сам
A 7: Могу да покрећем своје тело
A 8: Могу да видим и чујем
A 9: Могу да омиришем и осетим укус
A 10: Могу да се изражавам уз помоћ свог тела 

40 мин.
40 мин.
35 мин.
45 мин.

40 мин.
40 мин.
35 мин.
60 мин.

50 мин.

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Изборна

Изборна

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Прича о Афлатону
Афлатонова песма 

Птица Синта 

Где је Тамбкин

Град осећања 

Шетња по 
суседству /
заједници 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ  СТАЊЕ АКТИВНОСТ У 
ПРИРОДИ ПРИЧА /ПЕСМА



Циљеви активности: 
током ове активности деца ће: 

 научити о Афлатону

Активност 1  АФЛАТОНОВО ПУТОВАЊЕ

Интеракција:   
 у учионици  
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења::
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 друштвена 
 емоционална 
 когнитивна 
 креативна

Потребан материјал: 
 илустрација Афлатона  
 табла/флип чарт
 прича Прича о Афлатону 
(стр. 17) 

 празни исечци обриса 
Афлатона (стр. 20) или 
празни листови папира и 
маказе (за старију децу)

 оловке и бојице
 папирне траке
 лепак
 лепљива трака
  папир (за додатну 
активност) 

 Трајање:  
 40 минута

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Нека деца током ове активности стоје. 
2. Реците им да замисле да је ноћ и да је мрак. 
 Питајте их:

• Шта радите кад је ноћ?
3. Нека одглуме шта раде пре одласка у кревет (нпр., перу зубе, пожеле 

родитељима лаку ноћ, итд.)
4. Кад су одглумили шта раде, питајте их: 

• Шта од тога прво урадите? Шта друго? Шта треће? Шта на крају? 
Онда замолите децу да и то одглуме.

5. Да би било забавније, реците деци да то раде брзо или полако (нпр., 
прво брзо перу зубе, а затим полако перу). 

6. Затим реците деци да се праве да гледају кроз прозор своје спаваће 
собе, горе у небо.

7. Реците деци да се ноћу на небу догађају милиони лепих ствари. 
Затражите да вам испричају шта виде кроз прозор своје замишљене 
спаваће собе. 

  АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Упознајте децу с Афлатоном и  објасните им  да је он веома посебан 

пријатељ који долази из свемира да би се играо с њима и да би их 
научио многим изванредним стварима.  

2. Покажите им илустрацију Афлатона или нацртајте Афлатона на табли/
флип чарту. 

3. Поставите им следећа питања: 
• Шта видите?
• Можете ли да погодите ко је ово? 
• Шта мислите, зашто је овде? Да ли бисте желели да сазнате
    нешто више о њему? 

4. Реците деци да ће, мало–помало,  научити више о свом новом 
пријатељу током године.

5. Прочитајте деци наглас Причу о Афлатону.
6. На крају приче, питајте децу:

• Да ли бисте волели да с Афлатоном откријете све игре, приче и 

песме које је он научио током свог  дугог путовања око света?  
• Да ли бисте волели да будете Афлатонови пријатељи?

Такође не заборавите да им кажете како сте сигурни да ћете се сви 
заједно лепо забављати и много научити једни од других.

7. Дајте сваком детету унапред припремљен исечени обрис Афлатонa. 
Реците им да на тај обрис нацртају Афлатоново лице и да га обоје. 
Старија деца, уместо тога, могу нацртати Афлатона на комаду папира 
и изрезати гa. 

8. Нека онда изрезаног Афлатона налепе на траку од папира да би 
направили афлатон траку за главу.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Утврдите дечје разумевање о Афлатону  тако што ћете им поново 

прочитати Причу о Афлатону.  
2. Док им читате, затражите да одглуме делове приче који су подвучени 

наранџастим. Објасните да ће свако дете играти улогу Афлатона и 
да треба да се придржавају акција које су описане у причи (нпр., кад 
читате да „Афлатон се игра, пева и плеше са својим пријатељима“, 
затражите од деце да се претварају да су сви они Афлатон који се 
игра, пева и плеше с пријатељима..

Подстакните децу да размишљају: Шта бих ја радио/ла да 
сам Афлатон? Шта/где бих волео/ла да истражујем? Нека 
деца нацртају своје одговоре на парчету папира. Запишите 
њихове одговоре испод њихових цртежа и насловите 
страницу журнала „Да сам Афлатон, ја бих…“ Напишите 
њихова имена на полеђини папира и сачувајте те странице 
журнала за њихове афлатон путне кутије, кад буду готове.  

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:
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АФЛАТОНОВО ПУТОВАЊЕ  „Прича о Афлатону”Активност 1

Здраво, ја се зовем Афлатон!

Прешао сам веома дуг пут да бих те упознао 
и да бих се с тобом играо!
До малочас био сам само једна од милиона 
звездица које ноћу видиш на небу. 
Зар ми не верујеш? 
Па, ево моје приче и како сам нашао пут до 
тебе!

Док сам био на небу, много времена сам 
проводио играјући се, плешући и певајући са 
својим пријатељимa. 
„Хајде да се играмо жмурке иза оног облака 
тамо“, рекао би неко. 
А ми бисмо сви потрчали и нестали иза 
облакa.
 Играли смо се много различитих игара! Ако 
и ви волите игре као и ја, бићу срећан да 
научим и вас све те игре!

Кад бисмо се уморили од трчања и играња, 
старије звезде би нас окупиле и причале би 
нам разне приче о небу, звездама, Месецу и 
Сунцу. 

Али приче које сам највише волео биле су 
оне о Земљи.  
„Видиш ли оне велике плаве тачке?“ питао би 
ме мој отац показујући на Земљу. 
„Наравно“, рекао бих узбуђено. „Шта су оне?“
„Оне су мора: неко ми је једном рекао да је 
море као велико мекано ћебе и да изгледа 
као небо“, одговорио ми је. „Земљи служи да 
јој покрије стопала и шаке кад јој је хладно.“
„Не!“ рекла је једна друга стара звездa. 
„Грешиш! Море је веома велики плави облак 
који се заглавио у површину Земље.“
„А чему служи море?“ питао бих. Међутим, 
нико ми није одговорио. 
Понекад нису знали шта да кажу зато што је 
прошло много времена откад је неко с неба 
посетио Земљу, па су се све приче побркале 
и није се могло разазнати шта је тачно а шта 
не.  

О, колико су ми се допадале ове приче о 
Земљи и људима који на њој живе! Одувек 
сам био радознао да још више ствари 
откријем о томе. Зато сам једног дана 
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АФЛАТОНОВО ПУТОВАЊЕ   „Прича о Афлатону”Активност 1

одлучио да одем и видим све те дивне 
ствари о којима су ми причале старије 
звезде. 
„Мама“, рекао сам, „желим да посетим Земљу 
и упознам се с људима који тамо живе!
Она се насмешила и рекла: „У реду, мали мој 
Афлатоне, знаш, једном је и твој прадеда био 
тамо и из његових прича научили смо много 
важних ствари! Сигурна сам да ће ово бити 
корисно путовање и за тебе и за све нас!“
„О, мамице, хвала ти“, узвикнуо сам!

Пољубила ме је у чело и рекла: 
„Даћу ти посебну моћ да останеш у вези са 
својом породицом и пријатељима: сваки пут 
кад склопиш очи, видећеш мале звезде. Увек 
ћеш нас тамо наћи!
Потребно је само да трепнеш и бићемо с 
тобом!“ 

Онда ме је отпратила до границе неба: 
„Довиђења, душо моја“, рекла је. „Иди и 
искористи најбоље што можеш ово чудесно 
путовање на које крећеш, упознај нове 

пријатеље и истражи све фантастичне ствари 
које се догађају на Земљи. Буди радознао, 
учи од својих пријатеља и испричај им о 
свом животу овде на небу!“

Загрлио сам и пољубио своју маму, затворио 
очи, скочио и прелетео преко неба. Спустио 
сам се у Индији, где сам упознао своје прве 
пријатеље, а сад путујем по целом свету и 
посећујем многа различита местa. Из Индије 
сам отишао у Кину, из Русије у Јужну Африку, 
из Америке у Колумбију и на сваком од тих 
места упознао сам нове пријатеље који су ме 
научили нечем новом. 

Познајете ли сва та места? Да ли бисте 
волели да откријете све приче и песме 
које сам научио током свог дугог путовања 
око света? Сигуран сам да ћемо се сјајно 
забављати заједно и да ћемо много научити 
једни од других. Да ли желите да будете моји 
пријатељи?   
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Активност 1 АФЛАТОНОВО ПУТОВАЊЕ  за исецање
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Активност 2 АФЛАТОНОВА ПЕСМА

УВОД У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Дајте сваком детету по лист празног папира и оловку. Реците им 

да ставе длан на папир и нацртају његове обрисе. (Ако мислите да 
већина деце у групи неће моћи ово да уради, поделите им унапред 
припремљене обрисе шаке).

2. Покажите деци постер Афлатона и да бисте започели разговор о 
Афлатону, поставите им следећа питања:

• Које је боје Афлатон?
• Погледајте његову смешну накострешену косу. На шта она  личи? 

Да ли личи на дрво?   На пламен?
• Да ли личи на обрис шаке који смо управо нацртали? 

Хајде да направимо да обрис шаке више личи на Афлатонa
• Шта да урадимо да овај обрис шаке више личи на Афлатона? 

Шта недостаје?  Да му нацртамо уста?  Очи?  Руке?
Нека деца нацртају велики осмех да би завршила свој обрис Афлатонa. 
3. Затражите од деце да обоје обрисе своје шаке који сада личе на 

пламен.
4. Нека старија деца исеку своје обрисе Афлатонa. Нека их залепе на 

карту од картона, на полеђину, нека уз помоћ траке налепе штапић 
на другој страни, да то буде лутка на штапићу, и нека напишу своје 
име на полеђини. Млађој деци ћете помоћи да исеку своје обрисе 
Афлатона и да направе лутке на штапићу. 

5. Објасните деци да ћете на крају активности морати да покупите све 
лутке зато што ће их поново користити у другим активностимa.

АКТИВНОСТ:  (20 минута)
1. Нека деца устану и направе круг. Објасните им да ћете сви заједно 

отпевати посебну песму о Афлатону. 
2. Реците деци да ћете најпре ви отпевати ту песму и да она сваки пут 

кад чују реч „Афлатон“ махну лутком на штапићу и викну „Афлатон“.
3. Отпевајте песму и по други пут и затражите од деце да сваки пут 

испруже руке увис кад чују реч „весеља“ у песми.
4. Отпевајте песму и по трећи пут. Овога пута затражите од деце да 

машу својим афлатон луткама и да високо подигну испружене руке 
пратећи текст песме. 

5. Поновите ово с децом још два путa.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (5 минута)
1. Нека деца седну укруг. 
2. Питајте децу:

• Сад кад мало боље познајете Афлатона, да ли желите да будете 
њeгов пријатељ?

• Шта вам се допада код Афлатона?
• Шта бисте желели да радите заједно с њим?

3. Помозите деци да се подсете делова Афлатонове приче и објасните 
им о чему говори текст песме о Афлатону.

4. Објасните деци да ћете, заједно с Афлатоном, кренути на путовање на 
којем ћете истраживати разне занимљиве ствари, научити нове игре 
и дивно се забављати заједно.

Од старије деце, кад запамте ову песму, затражите 
да замене реч сјајна другом речи, као што је: весела, 
распевана и слично, можете их чак замолити да размисле и 
о неким другим речима које ће користити док певају песму 
о Афлатону.   

 ДОДАТНА  АКТИВНОСТ:

Интеракција: 
 у учионици  
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка 
 друштвена 
 емоционална 
 креативна

Потребан материјал: 
 Афлатонова песма (стр. 22) 
 лепак 
 празан лист папира (или 
унапред припремљене 
одштампане контуре шаке) 

 оловке и бојице
 постер Афлатона 
 карта од картона или 
папира 

 трака или врпца
 дрвени штапићи
 маказе 

Трајање: 
 40 минута

Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 упознати се с Афлатоном
 певати Афлатонову песму
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Активност 2 АФЛАТОНОВА ПЕСМА   (пева се на мелодију „Звончићи“)

Рефрен 
Афлатон, Афлатон,
Афлатон сам ја
Mала сјајна лоптица
пуна весеља.
Хеј! (поновити два пута)

Строфа  1
Ја сам Афлатон, 
верни другар твој,
Носим срећу свима вама,
баш је лепо намa. 

Рефрен 
Афлатон, Афлатон,
Афлатон сам ја
Mала сјајна лоптица
пуна весеља.
Хеј! (поновити два пута)

Строфа 2
Сваки божји створ,
био брз ил’ спор
На копну ил’ у мору– знаш,
то је другар наш. 

Строфа 3
Кад мислиш да си сам
а око тебе туга,
Ти се сети Афлатона,
свога верног другa. 

Строфа 4
Засјаће ти сунце,
зазвониће звона,
Запеваће сви углас:
МИ ВОЛИМО АФЛАТОНА! 
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Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 научити више о Афлатону и 
његовој причи

 певати Афлатонову песму  
 одлучити које ће ствари  

скупљати и/или чувати 

УВОД У АКТИВНОСТ: (5 минута)
1. Дајте деци њихове лутке на штапићима и певајте Афлатонову  песму. 
2. Кад завршите песму, нека деца седну укруг. 

Питајте их:
• Која још бића могу летети као Афлатон?

 Како ће већина деце вероватно одговорити „птице“, испричајте им да 
је прича за овај час о посебној птици по имену Синта која је скупљала 
и чувала ствари.

АКТИВНОСТ:  (20 минута)
1. Пре него што прочитате причу о птици Синта, замолите децу да 

слушају пажљиво. Уведите их у причу на следећи начин: Хајде да 
откријемо шта је то Синта скупљала и чувала и зашто је скупљала те 
ствари. 

2. Прочитајте деци причу о Синти. 
3. Кад прочитате причу, поставите им следећа питања:

• Шта је Синта радила?
• Какве је ствари скупљала?
• Шта мислите, зашто је имала потребу да скупља и чува те
    ствари? 
• Да ли је узимала оштре гранчице или бодљикаво лишће?
    Зашто? 

4. Поделите групу на два делa. Обавестите децу да ће правити Синту и 
њено гнездо. 

5. Ако је могуће, изведите децу напоље да скупљају гранчице и 
опало лишће. Ако није могуће излазити, онда донесите у учионицу 
неколико гранчица и листовa. 

6. Нека једна група прави гнездо за Синту користећи гранчице и лишће. 
7.  Замолите другу групу да направи Синту покривајући изрезану птицу 

лишћем. 
8. Кад обе групе заврше посао, нека ставе Синту у њено гнездо.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1.  Нека се деца окупе укруг и питајте их:

• Да ли ви скупљате и чувате ствари као птица Синта?
• Какве ствари скупљате?
• Какве бисте ствари желели да скупљате? 

2. Затражите од деце да нацртају једну ствар коју би волели да скупљају. 
Објасните им да ће, уз Афлатонову помоћ, научити како да скупљају 
те ствари.

3. Реците деци да од куће донесу неку кутију од које ће направити 
афлатон путну кутију током следеће активности. 

Интеракција: 
 у учионици 
 напољу 
 асистент/васпитач – цела група 
 асистент/васпитач – мала група                  

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј
 осети

Области развоја:
 когнитивна 
 креативна
 друштвена 

Потребан материјал: 
 прича Птица Синта (стр. 25)  
 афлатон лутке на штапићима које 
су направљене у Активности 2 

 празни исечци обриса Афлатона 
(стр. 20), или празни листови 
папира и маказе (за старију децу)

 лепак 
 слике птица исечене из новина 
или часописа 

    чист бели папир

Трајање: 
 35 минута

Речи дана:  
 cкупљај, штеди

Активност 3 ПТИЦА СИНТА 
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Активност 3 ПТИЦА СИНТА   „ Птица Синта ”

Птица Синта се управо спремала 
да леже јајa. Дуго је чекала да има 
сопствене птиће, и желела је да 
буде сигурна да ће, кад се излегу 
из јаја, имати лепо, меко, удобно 
гнездо. 
Зато је Синта слетела с дрвета 
да потражи гранчице и лишће за 
посебно гнездо које је намеравала 
да направи. Веома пажљиво је 
одабрала сваку гранчицу и сваки 
лист. 
Није желела ништа што би 
боцкало нежно перје њених беба. 
Кад је Синта накупила довољно 
материјала, била је спремна да 
направи своје гнездо. 
Није требало много времена да 
Синта почне да гомила лишће и 

гранчице на врху дрвета. Радила 
је непрестано проверавајући да 
ли су сваки лист и свака гранчица 
на свом месту. Ускоро је гнездо 
било готово. Синта је једва чекала 
да њене бебице легну у гнездо 
које је сама направила!
После неколико дана, коначно је 
почела да лежи на јајима. Чувала 
их је да буду безбедна и топла 
и проверавала да их ништа не 
оштети. 
Онда су јаја почела да пуцају, 
једно по једно. Синта је била 
пресрећна кад је угледала три 
здраве и лепе бебе птичице!
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Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 певати Афлатонову песму 
 препознати ствари које су 
им вредне 

 направити једну афлатон 
путну кутију 

Активност 4

Пре него што започнете активност, проверите да ли свако дете има 
кутију.

УВОД У АКТИВНОСТ: (5 минута)
1. Дајте деци њихове лутке на штапићима и отпевајте Афлатонову 

песму. 
2. Кад завршите песму, нека деца седну укруг. Подсетите их на причу о 

птици Синтa.
3. Питајте децу:

• Зашто је Синта скупљала и чувала те ствари?
4. Подсетите децу да је Синта скупљала те ствари зато што су за њу биле 

„вредне“. Важно је што их је скупљала за своје гнездо. 

АКТИВНОСТ:  (30 минута)
1. Почните постављајући питања деци: 

• Шта је оно што заиста волите?
• Шта је оно/неко без чега/кога не можете да живите?
• Шта је за вас вредно?

2. Затим им покажите како да поређају ствари по важности.
a. Дајте примере помоћу слика исечених из старих часописа или 
помоћу цртежа, и питајте их:  

• Да ли је ваздух важан?  Зашто?
• А вода?  Зашто?
• А слаткиши?  Зашто? 

  б. Поставите слике ових појмова, по једну  у сваки угао собе, и 
замолите децу да оду до оне за коју сматрају да је важнијa.   

  в. Вратите децу да седну укруг и разговарајте: 
• Шта ће се догодити ако то немамо?

3.  Прављење афлатон путне кутије.
 a. Нека деца узму кутије које су донела од куће. 

   б. Реците деци да ће њихове кутије, као и Синтино гнездо, бити 
посебно место за вредне ствари.  

   в. Објасните им да ће путна кутија бити чувар памћења за њихове 
афлатон активности, где могу да ставе и безбедно чувају ствари које 
им се допадају а које их подсећају на Афлатона и њихово путовање с 
њим. 

   г. Можете почети тако да их замолите да у кутију ставе своју афлатон 
траку за главу и лутке на штапићимa. 

   д. Охрабрите децу да украсе своје афлатон путне кутије да би још 
више биле посебне. Као украсе, на њих могу налепити исечке из 
старих часописа, или користити друге материјале, као што су лишће, 
канап, траке, пера, итд. 

   ђ. Млађа деца могу нацртати Афлатона на кутију користећи своју 
шаку за добијање обрисa.

   е. Старија деца могу у старим часописима потражити слова „А“, 
изрезати их и налепити на своје кутије. 

   ж. Припремите картице с именима и дајте деци да налепе картицу са 
својим именом на спољну страну кутије. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Кад заврше рад на својим кутијама, поново питајте децу: 

• Шта је оно/неко без чега/кога не можете да живите?
 Нека нацртају своје одговоре на парчету папира а ви ћете им 
написати њихово име на полеђини.

2.  Затражите од деце да своје цртеже ставе у своје путне кутије. 
Подсетите их да је то безбедно место где ће скупљати све важне и 
вредне ствари које буду направила.

Интеракција:  
 у учионици 
 асистент/васпитач – цела 
група

 индивидуални рад

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 когнитивна 
 креативна

Потребан материјал: 
 Афлатонова песма (стр. 22); 
 афлатон траке за главу и 
лутке на штапићима 

 кутије (уколико је могуће, 
веће од кутија за ципеле) 
које су деца донела од куће

 стари часописи 
 материјал за декорисање: 
лишће, пера, траке, итд.

 чист бели папир 
 лепак  
 бојице

Трајање: 
 45 минута

Реч дана: 
 вредне ствари

АФЛАТОН ПУТНА КУТИЈА
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Активност 5 ЗНАМ СВОЈЕ ИМЕ

Интеракција: 
 у учионици 
 асистент/васпитач – цела 
група

 рад у паровима

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка 
 друштвена 
 емоционална 
 когнитивна

Потребан материјал: 
 Афлатонова песма  (стр. 22)
 афлатон траке за главу и 
лутке на штапићима

 исечена слова (срицање 
имена Афлатон и, ако има 
старије деце, првих слова 
њихових имена.)
лепљива трака

 табла/флип чарт
 седам кутија од ципела

Трајање: 
 35-40 минута

Пре него што започнете активност, сакријте по учионици исечке са 
словимa.

УВОД У АКТИВНОСТ: (5 минута)
1. Нека деца поседају укруг и питајте их: 

• Како се зове посебна ватрена кугла којом ћемо ићи на путовање 
(можете има дати неке назнаке да им помогнете уколико не могу да се 
сете, нпр., она је врућа; има сјајну боју, итд.)?
2.  Кад деца одговоре „Афлатон“, нагласите им да Афлатоново име 

почиње гласом „А“: „А“ стоји за Афлатон“. 
3. Подстакните децу да размисле о другим речима/именима која знају а 

која почињу гласом „А“. Као пример, можете навести „авион“, „ајвар“. 
4. Реците деци да се поделе по паровима и устану. Обавестите их да 

ћете им помоћи да са својим партнером направе слово А. 
5. Покажите деци у који положај да стану и да са својим партнерима 

направе слово А. Док се намештају, треба да викну „А је за Афлатона“. 
6. Са старијом децом певајте Афлатонову песму и сваки пут кад 

изговоре „Афлатон“, нека с партнерима направе слово „А“. 
7. Подсетите децу да је „А“ посебно слово зато што је то прво слово 

Афлатоновог именa.

АКТИВНОСТ:  (10-15 минута)
1. Реците деци да ће на овом часу тражити слова од којих се састоји 

Афлатоново име. На сваку кутију од ципела напишите великим 
словима по једно слово Афлатоновог именa. Питајте децу: 

• Чије је то име?
• Које је прво слово које видите? 
• Како оно звучи? 

2. Затим реците деци да су сва слова имена Афлатон сакривена и да их 
треба наћи. Покажите им седам кутија и објасните да свака кутија 
одговара једном слову из Афлатоновог именa.

3. Објасните им да треба да потраже слова и да свако слово ставе у 
одговарајућу кутију. 

4. Дајте им пет минута да потраже слова која су сакривена свуда по 
учионици.

5. Кад заврше свој лов на слова, реците им да седну. 
6. Нека деца покажу својим партнерима своја посебна словa. 
7. Са старијом децом можете такође сакрити прва слова имена деце и 

затражити да их нађу.
8. Нека своја посебна слова ставе у своју афлатон путну кутију.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Питајте децу: 

• Шта би било да се сви зову ____ (користите неко веома 
уобичајено име у вашој земљи)?  Шта мислите да би се догодило?

2. Нагласите деци да је важно знати и уважавати своје име јер се оно 
употребљава да их неко позове/препозна. 

Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 упознати се са словима у 
Афлатоновом имену  

 знати имена својих другара из 
разреда и научити зашто су 
имена важна 

 препознати нечије име и прво 
слово тог имена 

  поштовати порекло нечијег 
имена и његово значење   
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Активност 5 ЗНАМ СВОЈЕ ИМЕ

3.  Алтернативно, једноставније питање би гласило: 
• Како бисте волели да се зовете?  Зашто?

4. Објасните деци да се сви зову различито. Ако у групи има двоје деце с 
истим именом, објасните им да су презимена различита, што значи да 
свако дете има јединствено име. 

5. Затражите од деце да наведу име цртаног лика или пријатеља/члана 
породице кога веома воле. То ће помоћи да се покаже различитост 
постојећих именa. Старију децу можете упитати које је прво слово 
њихових имена.

За време почетне активности певајте песму „Где је…“ (певајте 
на мелодију песме „Где је Тамбкин“, али уместо тог имена 
убаците име дотичног детета.
Асистент/васпитач: Где је (убаците име детета док показујете 
на њега.? Где је_____? 
Дете: Ту сам, ту сам (док устаје и маше)
Асистент/васпитач: Како си овог јутра?
Дете: Врло добро, хвала. 
Асистент/васпитач: Сад седи, сад седи. 

Док изводите ову игру, можете мењати боју гласа и ритам 
песме.

Питајте децу да ли знају порекло свог имена. Ако су 
знатижељни да сазнају нешто више о томе, предложите им 
да питају своје родитеље да им испричају причу о њиховом 
имену. Припремите поруку коју ћете послати родитељима 
користећи пример са стране 29. Следећи час можете 
почети тако што ће неколико деце испричати шта су им 
родитељи рекли. 

 ДОДАТНА  АКТИВНОСТ:

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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Активност 5 ЗНАМ СВОЈЕ ИМЕ   Порука породици

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо научили више о именима и зашто су она
важна. Радознали смо да о томе нешто више сазнамо!

• 
• Да ли бисте објаснили свом детету одакле његово/
њено име потиче и зашто сте га одабрали?

• 
• О томе ћемо разговарати за време следеће
активности.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо научили више о именима и зашто су она
важна. Радознали смо да о томе нешто више сазнамо!

• 
• Да ли бисте објаснили свом детету одакле његово/
њено име потиче и зашто сте га одабрали?

• 
• О томе ћемо разговарати за време следеће
активности.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо научили више о именима и зашто су она
важна. Радознали смо да о томе нешто више сазнамо!

• 
• Да ли бисте објаснили свом детету одакле његово/
њено име потиче и зашто сте га одабрали?

• 
• О томе ћемо разговарати за време следеће
активности.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо научили више о именима и зашто су она
важна. Радознали смо да о томе нешто више сазнамо!

• 
• Да ли бисте објаснили свом детету одакле његово/
њено име потиче и зашто сте га одабрали?

• 
• О томе ћемо разговарати за време следеће
активности.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

ΠΟДЕЛИ
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Активност 6 ЖИВАХАН САМ

Пре него што почнете час, сакријте на различитим местима учионици 
предмете које сте одабрали. 

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Почните тако што ћете затражити од неколико деце да испричају шта 

су од родитеља сазнали о својим именима. 
2. Отпевајте песму „Где је…“ из претходне активности. 
3. Потом реците деци да нађу скривене предмете. Реците им да треба 

пажљиво да саслушају песму да би знала које предмете треба да 
траже. 

4.  Поново отпевајте песму „Где је…“, овога пута уместо имена наведите 
назив предмета (нпр. ,,„Где је камен, где је камен?“)

5.  Пустите децу да траже предмете и понављајте песму док се не нађу 
сви предмети. 

АКТИВНОСТ:  (20 минута)
1. У једном углу учионице нацртајте кредом линију на поду или 

налепите траку. С једне стране црте нацртајте лик који се смеши, а с 
друге стране лик тужног израза. Са сваке стране црте поставите по 
једну корпу (корпу за смеће/кутију). Објасните деци да насмејани лик 
значи „живо“ а да тужни лик значи „неживо“.

2. Реците једном детету да узме један предмет и поставите следећа 
питања:

• Да ли је ово жив или нежив предмет?
• Шта то значи бити жив? 
• По чему закључујемо да је нешто живо? 

3.  Опишите деци својства која треба да имају све живе ствари:
• Показује кретање (реците деци да покрећу једну руку)
• Потребан им је ваздух или кисеоник (ставите им огледалце 

испред носа)
• Реагује на оно што се догађа у његовој околини (пљесните 

рукама и питајте да ли су чули)
• Расте (питајте да ли су увек били исте висине)
• Прави још живих ствари које изгледају као и оно
• Избацује отпатке из себе 
• Потребна му је храна за енергију 

4. Покажите деци црту „живо – неживо“ на поду. Подигните предмет који 
је дете одабрало и питајте: Да ли је овај (на пример) камен жив? 

5. Реците деци да пређу на страну за коју мисле да је исправна. 
Подсетите их на својства и заједнички решите да се тај предмет стави 
у одређену корпу за отпатке/кутију. 

6. Поновите овај процес са сваким предметом, сваки пут тражећи од 
другог детета да одабере неки предмет.

7. Кад су сви предмети одабрани и стављени у одељке „Живо – Неживо“, 
замолите децу да седну укруг. 

8. Замолите једног волонтера да оде по корпу за отпатке/кутију, за 
„Живо“, а другог да оде по кутију за „Неживо“. 

9. Помозите им да израчунају колико предмета има у свакој од тих 
кутија и да их изваде како би и остали могли да их виде.

10. Питајте децу да ли су изненађена својим налазима. 
 Ако је потребно, подсетите децу на својства предмета да би лакше
 схватила да ли је нешто живо или неживо.

11. Нагласите да смо ми, људска бића, живи. Нека огледалце иде укруг
да би видели како се пара из њиховог носа осликава у огледалу.

Интеракција: 
 у учионици/у природи 
 асистент/васпитач – цела 
група 

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј 
 додирни/осети

Области развоја:
 физичка
 друштвена 
 емоционална
 когнитивна

Потребан материјал: 
 предмети који ће бити 
сакривени по учионици:
· камен 
· пластична флаша
· цвет
· гранчица
· лист
· чаша
· трава 
 креда/трака
 мало џепно огледало
 две корпе/две кутије за 
смеће

 стари часописи (за додатну 
активност)

 бели лист обичног папира 
(за додатну активност)

 лепак (за додатну активност)

Трајање: 
 40 минута

Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 научити шта су живе а шта 
неживе ствари

 препознати/назвати 
именима разне делове тела
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Активност 6 ЖИВАХАН САМ

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10  минута)
1. Замолите децу да направе круг. Покажите има како да марширају у 

месту. Реците има да ће пратити ваше певушење:

Асистент/васпитач: „Да ли смо сви живи?“
Деца: „ДА!  ДА!“ 

Асистент/васпитач: „Хајде да покажемо да смо живи!“ 
Деца: „О, ДА!“

Асистент/васпитач: „Покажимо то помоћу наших/нашег
 _________.” 

(наведите неки део тела, на пример, главу, руке, кукове, ноге, итд.)
Деца: Деца померају тај део тела док марширају у месту 

и певуше „а–ха – а–ха – ах–ах“ 

2.  Поновите цео процес три пута и завршите га уз речи:

„Покажимо то целим телом!“

3.  Завршите активност следећим певушењем:

Ја (показујући на себе) сам добар/добра! (Стави руке на груди)
Ја (показујући на себе) сам јак/јака! (Покажи мишиће руку)

Ми (раширите руке да бисте могли да покажете на свакога сами можемо 
урадити разне ствари!
(Марширајте у месту)  

Направите колаж „Живо“ – „Неживо“.  Затражите од деце да 
из старих часописа исеку слике. На једном великом комаду 
папира нацртајте два круга. Изнад једног напишите „Живо“, 
а изнад другог „Неживо“. Нека деца одлуче да ли слика 
коју су исекли представља нешто живо или неживо и нека 
сваку слику залепе у одговарајући круг.    

 ДОДАТНА  АКТИВНОСТ:
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Активност 7 МОГУ ДА ПОКРЕЋЕМ СВОЈЕ ТЕЛО

УВОД У АКТИВНОСТ: (5 минута)
1. Почните час тако што ћете отпевушити мелодију „Да ли си живахан?“ 

из Активности 6.
2. Подсетите децу да су у претходним активностима научила да се жива 

бића крећу, као што се и наша тела крећу.
3. После песмице питајте децу: 

• Шта још можете урадити са својим телом? 
• Који се део тела креће или врши тај покрет? 

4.  Објасните деци да можемо и да контролишемо како нам се тела крећу. 
Можемо се кретати брзо, можемо се кретати полако. Објасните да 
можемо покретати разне делове тела. Питајте децу: 

• Који део тела можете покретати? 
• Можете ли померати стопала? Усне? Нос? Руке?

АКТИВНОСТ:  (20 минута)
1. Тражите од деце да вам једно по једно кажу који део тела могу 

да покрећу. Затражите од целе групе да  вам покаже све врсте 
различитих покрета које један део тела може да начини. Помозите 
деци дајући им неке сугестије, (нпр., ако неко каже „могу да покрећем 
шаке“, можете с њим/њом да се рукујете, машете или тапшете рукама.. 

2. После вежбе покажите им црвене и зелене „знаке“. Питајте их које боје 
и облике виде. 

3. Реците им да црвени знак значи „стоп“ (стој), а зелени значи „иди“. 
4. Сад им објасните да ћете „прозвати“ сваки део тела а они треба тај 

део тела да помере. Објасните им да могу да начине било који покрет. 
Реците им да, кад подигнете зелени знак, могу да почну да се покрећу, 
а кад им покажете црвени знак, треба да престану.

5. Да би ова активност била занимљивија, можете убацити и брзину 
покрета, тј. да буде брз или спор. Објасните деци да кад изговорите 
део тела веома тихим гласом, то значи да тај део тела треба да 
покрећу веома споро, а кад гласно узвикнете део тела, онда треба 
да га покрећу веома брзо. Покажите им црвени знак кад желите да 
престану да се покрећу. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (5 минута)
1. Прочитајте деци причу о Афлатону. Док је читате, нагласите све 

различите покрете које Афлатон изводи опонашајући оно што он 
ради (обратите пажњу на речи које су у причи наглашене) и реците 
деци да и она следе ваше покрете.

2.  Подсетите децу да Афлатон увек користи своје тело да би урадио 
многе добре ствари: истраживао свет, грлио своје родитеље, играо се 
са својим пријатељима, итд. Замолите децу да једни другима покажу 
или поделе са другима добре ствари које могу учинити својим телом. 

3. Затражите од деце да размисле да ли своја тела могу користити и на 
неки лош начин. Дајте им неке примере, нпр. да гурну свог пријатеља, 
да некога повуку за косу, итд. 

4. Поразговарајте с децом колико је важно да делове свога тела користе 
да би чинили добре ствари а не да повређују друге људе, па затим 
установите нека правила за часове Афлатон.

Нека деца поседају укруг. Играјте се игре „Афлатон каже…“  
(варијација на игру „Simon says“…). Подсетите децу да 
треба да реагују само кад ви кажете „Афлатон каже...“ . Ако 
им дате команду без претходног „Афлатон каже...“, онда 
не треба да додирну тај део тела. За почетак користите 
једноставне делове тела. На пример: 
Асистент/васпитач: „Афлатон каже додирни своје уши!“ 
(нека додирну своје уши). „Додирни свој лакат!“ (дете које 
додирне лакат испада из игре јер нисте претходно рекли 
„Афлатон каже…“).
Да би било занимљивије, можете поменути функцију неког 
дела тела уместо његов назив. Важно је да споменете 
различите покрете (на пример: „Афлатон каже додирни 
онај део тела којим можеш да шутнеш лопту!“). 

 ДОДАТНА  АКТИВНОСТ:

Интеракција: 
 у учионици/напољу 
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка 
 друштвена 
 емоционална
 когнитивна

Потребан материјал: 
 црвени и зелени „знаци“ 
(црвени и зелени кругови 
од папира налепљени на 
картон и натакнути на штап 
који служи као ручица 

 прича Прича о Афлатону 
(стр. 3) 

Трајање: 
 35 минута

Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 научити о различитим 
деловима тела 

 назвати именима разне 
делове тела
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Активност 8 МОГУ ДА ВИДИМ И ДА ЧУЈЕМ

Интеракција: 
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела група
 асистент/васпитач – 
појединачно  

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка 
 друштвена
 емоционална
 когнитивна

Потребан материјал: 
 црвени и зелени „знаци“ 
(црвени и зелени кругови од 
папира налепљени на картон и 
натакнути на штап који служи 
као ручица

 трака 
 цртеж ока
 цртеж уха 
 бели папири
 оловке и бојице 
 флип чарт/ табла
 велики лист папира (за додатну 
активност) 
трака која се везује преко очију 
(за додатну активност)

Трајање: 
 60 минута

Реч дана:
 чула

УВОД У АКТИВНОСТ: (30 минута)
1. Најавите деци  да ћете ићи у шетњу да бисте истражили шта то могу 

да виде и чују у суседству.
2. Питајте их да ли су им позната нека правила безбедности кад излазе 

напоље. Кад вам наведу нека правила, проверите да ли су поменула и 
следећа:

• Увек се држите за руке са својим паром. 
• Не удаљујте се од групе. 
• Будите пажљиви на несигурним местима, као што су рупе или 

јарак, контејнери за смеће и путеви на којима има доста саобраћаја. 
3.  Обавестите децу да треба пажљиво да гледају и слушају оно што се 

око њих догађа. 
4. Деца треба да иду у колони по двоје. Проверите да ли има довољно 

пратилаца деце уколико идете даље од школе. Можете замолити 
родитеље да вам помогну у овој активности.

5. Док се шетате, питајте децу: 
• Шта видите? 
• Шта чујете?
• Које боје и облике можете да видите? 
• Које шаре можете да видите?

6. Пустите их да што више причају о ономе што виде и чују. 

АКТИВНОСТ:  (15 минута)
1. После шетње по суседству, нека деца седну укруг. 
2.  На једну страну флип чарта/табле прилепите траком цртеж ока, а на 

другу страну цртеж уха. 
3.  Реците деци да једно по једно стану испред једног од цртежа и да 

кажу шта чују или виде. Остатку групе реците да се окупи око тог 
детета ако су и они чули/видели исту ствар. Покушајте да укључите 
сву децу. 

4.  Објасните им да је свако од њих видео и чуо веома занимљиве 
ствари/људе/догађања кад су били ван школе. 

5. Питајте децу зашто мисле да су нам потребна чула вида и слуха. 
Нагласите им да смо помоћу чула вида свесни онога што се око нас 

догађа. Такође, захваљујући својим ушима, чујемо шта се догађа. 
Објасните им да путем чула вида и слуха можемо и да замислимо шта 
ће се догодити у будућности. 

6. Као пример, питајте децу: 
• Како знате кад ће падати киша? 

 Затим развијте разговор даље и питајте их:  
• Како изгледају облаци?
• Које боје можете да видите? 
• Шта чујете?
• Какве облике видите? 

7. Сад им дајте различите примере:
• Како знате да ли је сезона киша?

 Развијте даље разговор уз слична потпитања као у претходном 
примеру.

8. Подсетите децу да  путем наших чула вида и слуха можемо видети, 
чути и замислити шта се око нас догађа. Знајући шта се може 
догодити, можемо и да променимо наше деловање. На пример, кад 
знамо да ће падати киша, шта треба да учинимо? Поразговарајте о 
томе с децом користећи следећа питања као смернице: 

• Да ли да изађемо напоље да се играмо?
• Да ли да останемо унутра?
• Треба ли да понесемо свој кишобран?

Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 научити о бојама и обичним стварима 
које видимо и чујемо око себе 

 препознати/назвати именима оно што 
виде и што чују

 умети да кажу која им је омиљена боја; 
 научити да цене туђа чула  
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Активност 8 МОГУ ДА ВИДИМ И ДА ЧУЈЕМ

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Подсетите децу да, захваљујући чулу вида, можемо видети боје и 

облике. Као илустрацију за дневник, замолите децу да нацртају 
Афлатона користећи свој длан за контуру.

2. Реците им да одаберу своје омиљене боје и шаре и да их искористе да 
обоје/украсе свог посебног Афлатона. 

3.  Обиђите свако дете док боји и питајте га: „Зашто волиш ову боју?“ 
Затражите од деце да нацртају нешто што има исту такву боју. 

4.  Нека размене своје странице из дневника са својим другаром или 
другарицом. Касније им реците да ту страницу ставе у своју афлатон 
путну кутију. 

5.  Можете затражити од деце да заједно отпевају Афлатонову песму пре 
него што цртеже ставе у своје путне кутије. Реците им да сваки пут 
кад чују име „Афлатон“ махну својим посебним цртежом Афлатона. 

1. Играјте се игре „везаних очију“. Нека једно дете буде 
главни играч. Преко очију му се стави повез. Остали из 
групе формирају линију, он/она треба да опипа рукама 
дете које му/јој стоји насупрот и да погоди ко је то. Ако он/
она тачно погоди, онда се том детету ставља повез и игра 
се наставља. Правите варијације на игру,  па нека уместо 
додиривања лица погоди чији то глас каже „Афлатон“. 

2. Играјте игру „Пренеси тајну“ (варијација „Глувих 
телефона“). Поразговарајте о томе шта је то тајна (нешто 
што друга особа не зна али ће сазнати после извесног 
времена). Научите децу да се ове тајне могу открити и да 
их не треба крити. Циљ је да се порука преноси од једног 
детета другоме. Почећете рекавши тајну (кратку) поруку 
детету које седи поред вас. То дете онда треба да пренесе 
поруку оном до себе, ово следећем до себе и тако даље. 
Реците деци да не говоре гласно да порука не би била 
пребрзо откривена пре него што је свако имао прилику 
да му буде саопштена. Оцените како су деца преносила 
поруку: Да ли гласно? Да ли тихо? Да ли је порука тачно 
пренесена?    

 ДОДАТНА  АКТИВНОСТ:

Напишите родитељима писамце користећи примерак на 
стр. 35. Замолите децу да науче родитеље како да направе 
свој цртеж Афлатона користећи свој длан за обрис и да 
их питају која им је омиљена боја и зашто. Реците им да 
донесу тај цртеж у школу и да на следећем часу  разделе 
цртеже својих родитеља. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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Активност 8 МОГУ ДА ВИДИМ И ДА ЧУЈЕМ  Порука породици

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо ишли у шетњу по суседству и истражили многе нове ствари! Научили
смо да су чула важна и како нам она могу помоћи да откријемо нове ствари.

• 
• Такође смо научили како да нацртамо нашег пријатеља Афлатона и сигурна
сам да би Ваше дете веома волело да научи Вас како да га нацртате користећи
обрис своје шаке! Зашто то не бисте урадили заједно, а онда га ви обојили својом
омиљеном бојом? Објасните свом детету која је Ваша омиљена боја и зашто.

• 
• Подсетите своје дете да на следећи час донесе у школу тај цртеж Афлатона! Он/
она ће га представити групи!

• О томе ћемо разговарати за време следеће активности.
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо ишли у шетњу по суседству и истражили многе нове ствари! Научили
смо да су чула важна и како нам она могу помоћи да откријемо нове ствари.

• 
• Такође смо научили како да нацртамо нашег пријатеља Афлатона и сигурна
сам да би Ваше дете веома волело да научи Вас како да га нацртате користећи
обрис своје шаке! Зашто то не бисте урадили заједно, а онда га ви обојили својом
омиљеном бојом? Објасните свом детету која је Ваша омиљена боја и зашто.

• 
• Подсетите своје дете да на следећи час донесе у школу тај цртеж Афлатона! Он/
она ће га представити групи!

• О томе ћемо разговарати за време следеће активности.
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо ишли у шетњу по суседству и истражили многе нове ствари! Научили
смо да су чула важна и како нам она могу помоћи да откријемо нове ствари.

• 
• Такође смо научили како да нацртамо нашег пријатеља Афлатона и сигурна
сам да би Ваше дете веома волело да научи Вас како да га нацртате користећи
обрис своје шаке! Зашто то не бисте урадили заједно, а онда га ви обојили својом
омиљеном бојом? Објасните свом детету која је Ваша омиљена боја и зашто.

• 
• Подсетите своје дете да на следећи час донесе у школу тај цртеж Афлатона! Он/
она ће га представити групи!

• О томе ћемо разговарати за време следеће активности.
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо ишли у шетњу по суседству и истражили многе нове ствари! Научили
смо да су чула важна и како нам она могу помоћи да откријемо нове ствари.

• 
• Такође смо научили како да нацртамо нашег пријатеља Афлатона и сигурна
сам да би Ваше дете веома волело да научи Вас како да га нацртате користећи
обрис своје шаке! Зашто то не бисте урадили заједно, а онда га ви обојили својом
омиљеном бојом? Објасните свом детету која је Ваша омиљена боја и зашто.

• 
• Подсетите своје дете да на следећи час донесе у школу тај цртеж Афлатона! Он/
она ће га представити групи!

• О томе ћемо разговарати за време следеће активности.
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

ΠΟДЕЛИ



38АФЛАТОН, ТИ И ЈА: Развијање позитивног осећаја за добробит и идентитетОБЛАСТ

Компонента 2    Посебан сам на много начина
1

Активност 9 МОГУ ДА ОМИРИШЕМ И ДА ОСЕТИМ УКУС

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Почните активност тражећи од неколико малишана да покажу 

афлатон цртеже својих родитеља.
2. Певајте песму „Кад си срећан“. Мењајте текст убацујући: Кад си 

срећан…склопи очи   …покриј уши …штипни нос …покажи језик
3. Подсетите децу да су у претходној активности користила очи да би 

видела, а уши да би чула. Али шта ради њихов нос? 
4. Нека се деца сете своје шетње по суседству, овога пута их питајте: 

• Да ли се сећате које сте мирисе осетили док смо се шетали?
5.  Истакните посебне области у којима је било одређених мириса (на 

пример, мирис контејнера за смеће, мирис траве). Ако се не сећају, 
можете их питати да ли се сећају неког мириса од овог јутра или од 
синоћ, пре него што су отишли у кревет. 

6. Питајте децу који део тела користе за мирисање. Нагласите да је нос 
део нашег тела који нам помаже да нешто омиришемо. На тај начин 
упознајемо добре и лоше мирисе.

АКТИВНОСТ:  (20 минута)
1. Причврстите траком цртеж насмејаног лица у један угао просторије, 

а цртеж тужног лица у други угао. Објасните да насмејано лице 
представља „добре мирисе“, а тужно лице представља „лоше мирисе“. 

2.  Ставите све слике ствари које миришу добро и лоше у три различите 
кутије. Поделите децу у три групе и затражите од сваке групе 
да извади један „предмет“ из кутије и стави га одмах или поред 
насмејаног лица (добар мирис) или поред тужног лица (лош мирис).

3.  Кад су то урадила, објасните деци да нос ради заједно са још једним 
посебним делом тела: језиком. Језик нам помаже да осетимо укус 
хране.

4.  Изнесите ствари за пробање, али проверите да ли су покривене. 
5. Замолите децу која хоће да волонтирају да пробају те ствари 

затворених очију.
6. Затражите да погоде шта је то и да осталима кажу да ли је слатко, 

кисело, горко, слано, љуто, итд.
7. Затим, нека погоде које су то ствари али користећи само нос. 
8. Кад су се деца сменила у пробању, мирисању и погађању, откријте 

предмете да би сви могли да виде који су. 

9. Питајте волонтере да ли је било лакше погодити тајни предмет 
помоћу носа (мириса, или помоћу пробања (укуса).

10. Објасните им да нам укус помаже да сазнамо да ли је нешто слатко, 
кисело, горко, слано, љуто, итд., а да он ради заједно са нашим чулом 
мириса да би нам помогло да разликујемо шта је добро а шта лоше.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (5 минута)
1.  Нека деца размисле о другој храни коју знају и питајте их какав јој је 

укус и како мирише. Нека размисле о свом омиљеном јелу, да ли је 
слано, љуто, кисело, горко, слатко, итд. 

2. Дајте сваком детету папирни тањир и изложите старе часописе. 
Помозите деци (ако треба) да из њих исеку слике хране коју воле да 
једу и нека те слике налепе на папирни тањир. 

3. Старију децу можете замолити да нацртају своје омиљено јело на 
папирном тањиру. 

4. Кад заврше посао,  деца која су вољна нека покажу своје тањире с 
омиљеном храном. 

5. Поново подсетите децу колико су наша чула важна, поготово 
наше чуло укуса. Утврдите да, будући да знамо да извесне ствари 
различито миришу и имају различит укус, лако можемо предвидети 
које је то јело, на пример да ли је то укусна храна коју су припремили 
њихови родитељи. Захваљујући мирису, такође можемо да 
предвидимо да ли је нека храна безбедна за јело или није. 

6. Проверите да ли су им имена написана на полеђини тањира и 
дозволите им да тањир са својим омиљеним јелом сачувају у својој 
путној кутији. Док стављају тањире у своје путне кутије, можете 
певати Афлатонову песму.

Интеракција: 
 у учионици 
 асистент/васпитач – цела 
група

 асистент/васпитач – мала 
група

  асистент/васпитач – 
појединачно  

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка
 когнитивна
 креативна

Потребан материјал: 
 храна за пробање
 трака
 цртеж језика
 цртеж носа
 цртеж насмејаног лица
  цртеж тужног лица 
 слике ствари које лепо 
миришу и оних које лоше 
миришу   

 стари часописи у којима има 
слика хране 

  папирни тањири (или 
округли картони) 

  лепак   
  маказе
  три кутије

Трајање: 
 45 минута

Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 осетити шта мирише добро 
а шта лоше

 осетити различите укусе 
 научити шта је безбедно а 
шта небезбедно јести

  бити у стању да разликују/
именују укусе

 опишу своју омиљену 
 храну 

Дајте сваком детету један папирни тањир да однесе кући 
заједно с поруком родитељима у којој описујете да се ова 
активност зове „Омиљена породична пита“.  Користите 
образац са стр. 37. Замолите децу да донесу у школу 
своју „Омиљену породичну питу“ и прикажу је групи на 
следећем часу. 

  ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:



Активност 9

39АФЛАТОН, ТИ И ЈА: Развијање позитивног осећаја за добробит и идентитетОБЛАСТ

Компонента 2    Посебан сам на много начина
1

МОГУ ДА ОМИРИШЕМ И ДА ОСЕТИМ УКУС  Порука породици

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо учили више о својим чулима, нарочито
о чулу укуса и чулу мириса. Волели бисмо да Вас
укључимо у активност „Омиљена породична пита“.
Узмите папирни тањир који је Ваше дете донело
кући. Помозите му да га подели на онолико чланова
породице колико их имате (као што се дели пица, и
да исече те „комаде“. Сваки члан породице треба да
нацрта/напише своје омиљено јело на свом парчету.

• Подсетите своје дете да понесе у школу своју „Омиљену
породичну питу“. Он/она ће је представити групи на
следећем часу!

•   
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо учили више о својим чулима, нарочито
о чулу укуса и чулу мириса. Волели бисмо да Вас
укључимо у активност „Омиљена породична пита“.
Узмите папирни тањир који је Ваше дете донело
кући. Помозите му да га подели на онолико чланова
породице колико их имате (као што се дели пица, и
да исече те „комаде“. Сваки члан породице треба да
нацрта/напише своје омиљено јело на свом парчету.

• Подсетите своје дете да понесе у школу своју „Омиљену
породичну питу“. Он/она ће је представити групи на
следећем часу!

•   
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо учили више о својим чулима, нарочито
о чулу укуса и чулу мириса. Волели бисмо да Вас
укључимо у активност „Омиљена породична пита“.
Узмите папирни тањир који је Ваше дете донело
кући. Помозите му да га подели на онолико чланова
породице колико их имате (као што се дели пица, и
да исече те „комаде“. Сваки члан породице треба да
нацрта/напише своје омиљено јело на свом парчету.

• Подсетите своје дете да понесе у школу своју „Омиљену
породичну питу“. Он/она ће је представити групи на
следећем часу!

•   
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо учили више о својим чулима, нарочито
о чулу укуса и чулу мириса. Волели бисмо да Вас
укључимо у активност „Омиљена породична пита“.
Узмите папирни тањир који је Ваше дете донело
кући. Помозите му да га подели на онолико чланова
породице колико их имате (као што се дели пица, и
да исече те „комаде“. Сваки члан породице треба да
нацрта/напише своје омиљено јело на свом парчету.

• Подсетите своје дете да понесе у школу своју „Омиљену
породичну питу“. Он/она ће је представити групи на
следећем часу!

•   
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

ΠΟДЕЛИ



Активност 10 МОГУ ДА СЕ ИЗРАЖАВАМ УЗ ПОМОЋ СВОГА ТЕЛА

40АФЛАТОН, ТИ И ЈА: Развијање позитивног осећаја за добробит и идентитетОБЛАСТ

Интеракција: 
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

  асистент/васпитач – 
појединачно  

Модалитети учења: 
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 друштвена 
 емоционална
 когнитивна
 креативна

Потребан материјал: 
 афлатон картице с 
емоцијама (стр. 39) 

 музички инструмент 
 лопта  
 прича Град осећања (стр. 
41)

 папирни тањири (или 
округли картони)

  маказе
 лепак
 оловке/бојице 
  стари часописи 
 клупко вуне 
  конопац/канап 
  бушило за рупе на хартији
 штапићи 
 трака  
 чист папир (за додатну 
активност) 

Трајање: 
 50 минута

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Почните час тражећи од неколико малишана да кратко покажу своју 

„Омиљену породичну питу“.
2. Нека деца затим седну укруг и покажите им различите афлатон 

картице с емоцијама. 
3. Нека погоде која је емоција приказана на слици. 
4. Вежбајте да заједно с децом правите изразе лица који се виде на 

картицама.
5. Објасните деци да ћете се играти игре „Замрзавања“. Свираћете на 

музичком инструменту док деца додају лопту укруг једно другом. Кад 
музика престане, показаћете једну емоционалну картицу. Онај код 
кога се нађе лопта треба да се „замрзне“ и направи израз лица као 
што је приказано на картици коју држите. 

6. Поновите игру све док се не измења неколико деце и буде 
употребљено неколико различитих  картица.

7.  После игре обавестите децу да ћете им прочитати причу  Град 
осећања, која говори о много различитих осећања која могу да осете.

АКТИВНОСТ:  (30 минута)
1. Кад сте деци прочитали Град осећања, поставите им питања која се 

налазе на крају приче. Не заборавите да нагласите да је нормално 
имати различита осећања – страх, тугу, стид, итд. Објасните им да су 
све то природна осећања и да је веома важно да их поделе с другим 
људима.

2. Објасните деци да можемо знати шта други људи осећају једноставно 
посматрајући ситуацију или посматрајући њихова тела, нарочито 
њихов израз лица. Такође можемо знати какве су емоције других 
људи ако разговарамо с њима: како им глас звучи кад су тужни, кад су 
узбуђени, љутити или срећни. 

3. Затражите од деце да са својим партнером разговарају веселим 
тоном, а затим тужним, па узбуђеним, љутитим и преплашеним. Ако 
су мања деца у питању, само им реците да направе срећан, тужан, 
узбуђен и уплашен израз лица. 

4. Дајте сваком детету по папирни тањир (или округли картон) и 
обавестите их да ће направити сопствене Маске осећања.

5. Нека размисле о осећањима о којима су чули у причи и нека одаберу 
које би осећање желели да направе. 

6.  Нека исеку очи, уши и уста из старих часописа. Уместо тога, могу да 
лице које желе нацртају на тањиру. 

7.  Подстакните децу да за остале делове лица користе уметничке 
материјале који су им на располагању (нпр., клупко/вуну за косу)

8.  Нека на тањирима исеку рупе за очи. 
9.  На две стране маске вежите ластиш да би деца могла да их ставе на 

лице. А можете да залепите папирну маску на штапић коју ће деца 
држати испред својих лица.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1.  Нека деца покажу своје маске остатку групе, једно по једно.
2. Док свако дете показује своју маску, питајте остале: 

• Која ситуација ће утицати да ти/неко осети овакво осећање?
(Нпр., за љутито лице, питајте: „Која ситуација може код вас изазвати 

љутит израз лица?“)
• Да ли си икад осетио/ла овакво осећање?  Када? 

3. Завршите час певајући песму „Кад си срећан“. ’

Са старијом децом направите Књижицу о осећањима. 
У старим часописима потражите слике које приказују 
различита осећања. Дајте једну слику неком детету и 
реците му/јој да је залепи на празан лист папира. Питајте 
дете: „Каква ситуација може изазвати да ти/неко осети 
овакво осећање?“ и на папир запишите дететов одговор. 
Прикупите све папире који говоре о осећањима и 
повежите их у Књижицу о осећањима. 

Циљеви активности:
током ове активности деца ће:

 сазнати о разним емоцијама 
и како их показати  

 препознати/назвати 
различите емоције

 ДОДАТНА АКТИВНОСТ:

Компонента 2    Посебан сам на много начина
1
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• Срећан/на

• Уморан/на

• Тужан/на

• Стидљив/а

• Љутит/а

• Узбуђен/а

• Изненађен/а

• Преплашен/а

ΠΟДЕЛИ
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Некада давно, у једном далеком граду, много 
различитих људи живело је у шареним кућама. Око 
кућа је било ниског дрвећа, високог дрвећа, жутог, 
црвеног и љубичастог цвећа, много инсеката, 
као што су мрави, пчеле и мали пауци који би 
проводили дане заједно причајући и смешећи се. А 
да ли бисте желели да знате ко је живео у шареним 
кућама?

У плавој кући живео је господин Преплашени; у 
црвеној је живела госпођа Тужна; у жутој кући је 
живео господин Срећни, а у зеленој је живела мала 
Ниси.  

Господин Преплашени је увек био у својој плавој 
кући. Заиста није волео да излази нити да види 
лепо дрвеће и цвеће. У ствари, стално је мислио 
да ће, ако изађе, дрво пасти на њега или да ће га 
цвеће исмејавати. Господин Преплашени је такође 
мислио да ће, ако изађе из своје куће, настати олуја 
и да ће га муња ударити и повредити. Господин 
Преплашени се увек свега плашио. Можете ли 
замислити како мора да је тешко живети као он? 
Госпођа Тужна, која је живела у црвеној кући, 
стално је плакала. Госпођа Тужна се често шетала 
око своје куће, али није одлазила далеко јер би се 
сваки пут кад стане на траву растужила зато што је 
својим корацима повређује. После шетње око куће 
вратила би се унутра и плакала зато што је морала 
да се опрости с дрвећем, цвећем и инсектима. Њу 

би све веома растужило а очи су јој од целодневног 
плача биле веће од лимуна. 

У жутој кући је живео господин Срећни. Он се 
стално смешио и причао вицеве. Био је толико 
срећан да никад ни на кога није обраћао пажњу; 
заиста је желео само да се смеје и смешка по цео 
дан. Увек је мислио да је срећан због свог живота и 
није му био потребан нико други да с њим проводи 
дане, зато би остајао у башти по цео дан причајући 
вицеве мравима, зечевима, цвећу и дрвећу. Да ли 
и ви мислите да господину Срећном уопште нису 
потребни пријатељи? 

У последњој кући живела је мала Ниси. Она је била 
нова у граду. Донела је кофер пун играчака, шарене 
одеће и колачића које јој је бака испекла пре него 
што је кренула на пут. 

Неколико дана након што се сместила у своју нову 
зелену кућу, почела је да размишља: Треба да 
изађем и упознам неке суседе; можда бих могла да 
направим журку и да их све позовем. И тако је Ниси 
направила неколико позивница са заиста лепим 
цртежима и написала: „Ја сам Ниси и нова сам у 
граду. Заиста бих волела да вас упознам, зато ћу 
припремити укусан ручак у суботу у 1 сат. Позвани 
сте да ми се придружите и видите колико ће журка 
бити занимљива!“  
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Ниси није знала колико ће суседа упознати, али 
је решила да направи 15 позивница. Изашла је и 
срела првог становника града, веома лепу птицу 
наранџасте боје, дугачких крила и прелепог гласа. 
Птица је  рекла: „О, ти си нова у граду? Ја се 
зовем Рико, а ти?“ Ниси се заиста узбудила што 
је упознала свог првог пријатеља у граду и 
представила му се: „Зовем се Ниси и управо сам се 
уселила у зелену кућу. У ствари, пошла сам у шетњу 
да упознам суседе и да вас све позовем на журку да 
бих вас све упознала.“

Рико, птица, беше веома срећан кад је ово чуо и 
дао јој је неке смернице где би могла наћи остале 
суседе – господина Престрашеног који живи у 
плавој кући, госпођу Тужну која живи у црвеној 
кући и господина Срећног који живи у жутој кући. 
Рико је добио позивницу за себе, своју породицу 
и остале животиње и инсекте, па је одлетео у своје 
дивно гнездо. 

Ниси је наставила даље и позвала све суседе које 
јој је Рико препоручио. 
Дошао је велики дан, била је то субота, а Ниси 
је припремила укусан хлеб, желее разних укуса, 
свеже воћне сокове и украсила је кућу шареним 
балонима.

У један сат по подне гости су почели да долазе 
и свима је пријао ручак и било им драго што су 

се упознали. После укусног ручка седели су и 
причали. 

Рико, птица, причао је о својој породици која 
живи у гнезду и рекао колико је поносан на своје 
десеторо деце. Инсекти су рекли Ниси шта раде 
током дана, како граде своја склоништа или 
скупљају храну за своју заједницу. 

Затим је на ред дошао господин Престрашени 
који је рекао: „Драга Ниси, ја углавном никада 
не излазим из своје куће зато што сам толико 
преплашен да ће ми се нешто десити. Али данас 
сам дошао јер сам заиста желео да те упознам 
и зато што дуго нисам излазио.“ Ниси је била 
веома изненађена, али се захвалила господину 
Престрашеном што им је то испричао и наставила 
да слуша шта остали имају да кажу. 

На ред је дошла госпођа Тужна која је рекла: „Ниси, 
хвала ти на позиву. Ја се обично шетам око своје 
куће, али толико сам тужна што газим по трави 
и опраштам се са својим пријатељима цвећем и 
дрвећем да на крају проведем цео дан плачући. 
Мислила сам да данас нећу успети, али била сам 
толико знатижељна да те упознам па сам решила 
да дођем.“

Ниси је била изненађена што чује како ови суседи 
живе толико удаљени једни од других, али је 
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наставила да слуша и последњег госта, господина 
Срећног. Он је рекао: „Мала Ниси, у почетку сам 
мислио да не би требало да дођем на ову журку јер 
сам ионако веома срећан… али као што су остали 
већ рекли, био сам толико радознао да те упознам 
да сам решио да ипак дођем.“ 

После свих других, Ниси је решила да и она нешто 
каже о себи. „Као што знате, ја сам нова у граду. 
Кад сам живела у другом граду, добила сам позив 
да дођем овамо и радим у једној радњи. Била сам 
толико срећна да сам се осећала као господин 
Срећни. Осећала сам се као да ми нико није 
потребан зато што сам имала сву срећу која ми је 
била потребна. Људи су долазили да ми честитају 
а ја нисам марила за то.“ Господин Срећни је 
погледао у Ниси, веома изненађен како неко може 
имати осећања толико слична његовим. 
Ниси је наставила своју причу: „Кад сам схватила 
да морам да се одселим тако далеко, уплашила 
сам се и осећала као господин Преплашени. Нисам 
желела да дођем и два дана нисам почела да 
пакујем кофере. После тога ми је моја бака рекла да 
ћу упознати многе нове и фине пријатеље, те сам 
одлучила да се спакујем и дођем овамо.“ Господин 
Престрашени је такође био веома изненађен кад је 
чуо да он није једини који има таква осећања. 
Најзад је Ниси рекла: „Кад сам стигла у ваш град 
нисам никога познавала и осећала сам се помало 
тужном. Плакала сам због свега, баш као госпођа 

Тужна. Али онда сам се сетила шта ми је бака рекла 
и решила сам да приредим ову журку.“ И госпођа 
Тужна је била изненађена кад је чула Нисине речи 
и схватила да није једина тужна особа која плаче.
Ниси је рекла својим пријатељима: „Све емоције 
које осећате су нормалне и не би требало да 
остајете код куће само зато што се тако осећате. 
Као што видите, могуће је бити заједно с другима 
и поделити своја осећања. Кад год осетите да сте  
веома тужни или уплашени, разговарајте са мном 
или са другим вашим суседима и пријатељима 
и осећаћете се боље, као што се ја сада осећам. 
Пошто сам направила ову журку, више нисам тужна 
зато што сам вас све упознала.“

На крају журке Ниси се захвалила свим својим 
новим пријатељима, а сви они су се њој захвалили 
што их је позвала и што ће им од сада па надаље 
бити пријатељица. Такође су обећали једни 
другима да ће увек међусобно делити осећања која 
их муче да би се осећали боље. 

Ниси је отишла да спава веома срећна зато што 
је тај дан лепо прошао и зато што је стекла много 
нових пријатеља; пријатеља који имају осећања 
слична њенима и с којима од сада може да дели та 
осећања. 
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This section explores basic fi nancial literacy concepts, and builds upon them to help children make their fi rst steps into Social and Financial Education. 
The section is structured in such a way so that the children will fi rst learn to understand what money is and that it has value. Then, they will start 
exploring what it means to spend, save and share. And fi nally, the children will be encouraged to use all the concepts and skills that have been learnt 
and developed throughout the curriculum to set up a basic enterprise. In particular, the culminating module (Module 12) will introduce the children 
to the basic concepts of Social and Financial Enterprise. It suggests two examples of activities that will encourage children to raise small amounts of 
money: a market and an exhibition (Activities 39a and 39b). The two activities could be done together to create an Afl atoun Fair that lasts more than
one day. Alternatively, the facilitator could also choose to only do one of the two activities, depending on the availability of time and resources. Either 
way, the family is encouraged to participate during these activities. The fi nal step of the module will introduce the children to diff erent options on how
to use the money raised, and will once again explore ideas of saving, spending and sharing. 

5 ME AND MONEY: 
SPENDING, SAVING AND SHARING

ОБЛАСТ 2

Ова област се усредсређује на важне односе које мала деца имају са својим породицама.
Деца ће се упознати са различитим облицима породица, именима чланова тих породица, важном улогом 
коју играју људи око нас, итд. 

Овај одељак такође уводи концепт рада и зашто је рад важан. Он наглашава важност онога што раде чланови 
наше породице.

2

K 3: Наше породице су  
нам важне  

K 4: Много тога радимо  
заједно с нашим   
породицама

KOМПОНЕНТА

A 11:  Ово су важни људи у мом животу
A 12:  Беба у корпи
A 13:  Моја породица и ја смо срећни  

заједно

A 14:   Замисли посао
A 15:  Зашто је важно помагати у  кући

45 мин.

45 мин.

50 мин.

40 мин.
40 мин.

Беба у корпи 

Афлатон проводи 
време са својим 

пријатељима 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ  СТАЊЕ АКТИВНОСТ У 
ПРИРОДИ 

МОЈА ПОРОДИЦА И ЈА: 
Водити бригу о људима које волимо 

ПРИЧА /ПЕСМА

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена



ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:

Активност 11 ВОДИТИ БРИГУ О ЉУДИМА КОЈЕ ВОЛИМО

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Позовите децу да изађу напоље и да свако од њих нађе по две веће 

гране и две гранчице. (Ако то није могуће, ви унапред припремите 
гране или штапиће и поделите им.) 

2. Кад се вратите у учионицу, дајте сваком детету по комад картона и 
замолите их да направе „оквир за слику“ од сакупљених грана и то 
тако што ће кратке гране ставити у усправни положај а дугачке у 
хоризонтални, чиме ће направити правоугаони облик. 

3. Кад су поређали гране како треба, реците им да их прилепе на 
картон. 

4. Објасните деци да ће у њиховим оквирима за слику бити слике веома 
важних људи. 

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Питајте децу:

• Ко су вама најважнији људи?
• Зашто су толико важни? 
• Шта радите да бисте им показали да су вам важни?
• Шта радите с њима што вам се заиста допада?

2. Објасните деци да је, кад се људи воле, веома важно да:
• Једни другима чине многе лепе ствари. 
• Једни другима кажу колико се воле. 
• Показују љубав кроз оно што раде. 

3. Питајте свако дете: 
• Да ли ти је икад  неко учинио нешто што ти се допало? На 
пример, загрлио те, захвалио ти се на нечему или те позвао да 
урадите нешто посебно? 
• Шта ти радиш да би показао/ла људима да их волиш? 

4.  Кад су у питању мања деца, најбоље је усмерити разговор на оно што 
воле да раде с људима који су им блиски. Са старијом децом можете 
се усредсредити на то шта нам породица обезбеђује и на који  начин 
сваки члан породице доприноси ономе што је породици потребно, 
нпр., храна, кров над главом, одећа, међусобна брига, итд.

5.  Дајте сваком детету по неколико унапред припремљених кружића и 
реците им да на њих нацртају лица особа које су им најважније.

6. Кад заврше с цртањем људи који су им важни, разделите им штапиће/
гранчице, тако да уз свако лице иде по један штапић. 

7. Реците (или помозите) деци да штапиће/гранчице залепе на полеђину 
цртежа и тамо напишите њихово име. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Нека деца седну укруг.
2. Певајте песму „Где је Тамбкин“ Почните с именом сваког детета.
3. Затим, почните песму „Где је Тамбкин“ и замолите једно дете да каже 

име некога ко му/јој је важан. Понављате песму да би и друга деца 
рекла имена особа које су им важне. Кад се песма заврши, нека деца 
налепе цртеже својих важних људи у своје оквире за слике. 

4. Замолите децу да те оквире ставе у своје афлатон путне кутије.
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Интеракција:  
 у учионици 
 у природи
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 физичка
 друштвена 
 емоционална 
 креативна

Потребан материјал: 
 лепак/самолепљива трака 
 бели папир исечен на 
кружиће пречника 3,8 см  

 оловке и бојице  
 картон
 трака 
 дрвени штапићи (као за 
лизалице)/гранчице

Трајање: 
 45  минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 идентификовати и рећи 
имена чланова своје 
(проширене) породице 

 проценити важност сваког 
члана породице 

Пошаљите родитељима поруку и замолите их да дају свом 
детету/поделе са дететом неку ствар коју су имали кад су 
били млађи. Користите писмо обавештења са стр. 48.   



Активност 11 ОВО СУ ВАЖНИ ЉУДИ У МОМ ЖИВОТУ  Порука породици

• Драги  _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о важним особама у животима деце.
• Да бисте помогли свом детету да сазна више о томе, покажите му/јој
фотографију или неки предмет/комад тканине/играчку коју сте ви имали као
беба. Да ли бисте дозволили свом детету да ту ствар или фотографију донесе на
следећи час? Било би лепо да он/она то могу да покажу осталој деци и објасне
зашто вам је то било важно кад сте били дете.

• А ако нисте вољни да ту ствар дете донесе у школу, онда можете заједно с њим/
њом да је нацртате.

• Подсетите своје дете да то понесе на следећи час. О томе ћемо разговарати са
свом другом децом!

• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о важним особама у животима деце.
• Да бисте помогли свом детету да сазна више о томе, покажите му/јој
фотографију или неки предмет/комад тканине/играчку коју сте ви имали као
беба. Да ли бисте дозволили свом детету да ту ствар или фотографију донесе на
следећи час? Било би лепо да он/она то могу да покажу осталој деци и објасне
зашто вам је то било важно кад сте били дете.

• А ако нисте вољни да ту ствар дете донесе у школу, онда можете заједно с њим/
њом да је нацртате.

• Подсетите своје дете да то понесе на следећи час. О томе ћемо разговарати са
свом другом децом!

• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о важним особама у животима деце.
• Да бисте помогли свом детету да сазна више о томе, покажите му/јој
фотографију или неки предмет/комад тканине/играчку коју сте ви имали као
беба. Да ли бисте дозволили свом детету да ту ствар или фотографију донесе на
следећи час? Било би лепо да он/она то могу да покажу осталој деци и објасне
зашто вам је то било важно кад сте били дете.

• А ако нисте вољни да ту ствар дете донесе у школу, онда можете заједно с њим/
њом да је нацртате.

• Подсетите своје дете да то понесе на следећи час. О томе ћемо разговарати са
свом другом децом!

• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о важним особама у животима деце.
• Да бисте помогли свом детету да сазна више о томе, покажите му/јој
фотографију или неки предмет/комад тканине/играчку коју сте ви имали као
беба. Да ли бисте дозволили свом детету да ту ствар или фотографију донесе на
следећи час? Било би лепо да он/она то могу да покажу осталој деци и објасне
зашто вам је то било важно кад сте били дете.

• А ако нисте вољни да ту ствар дете донесе у школу, онда можете заједно с њим/
њом да је нацртате.

• Подсетите своје дете да то понесе на следећи час. О томе ћемо разговарати са
свом другом децом!

• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

50Моја породица и ја: Водити бригу о људима које волимоОБЛАСТ

Компонента 3    Наше породице су нам важне
2

ΠΟДЕЛИ



Активност 12 БЕБА У КОРПИ

УВОД У АКТИВНОСТ: (5 минута)
1. Пре него што започнете нову активност, замолите децу да поделе 

и представе ствари које су им родитељи дали после претходне 
активности. 

2. Замолите децу да се присете ствари које знају о бебама. 
3. Дубље истражите њихово знање постављајући им питања као што су:

• Шта бебе раде? 
• Шта је бебама потребно?
• Могу ли бебе да живе саме? 

АКТИВНОСТ: (25 минута)
1. Прочитајте причу Беба у корпи.  Док је читате, замолите децу да 

опонашају звуке животиња које се спомињу у причи и да имитирају 
њихове покрете следећи ваш пример. 

2.  Кад завршите с читањем, питајте децу:
• О чему говори ова прича?
• Које животиње су желеле да беба буде њихово дете? 
• Зашто није било могуће да оне воде бригу о беби?
• Шта је беби било потребно?

(Уведите појам „потреба“.) 
3. Нацртајте линију на поду. Ставите цртеж насмејаног лица с једне 

стране линије, а цртеж тужног лица с друге стране. Објасните деци да 
ћете им рећи неке ствари и да треба да приђу насмејаном лицу ако 
мисле да је тачно то што кажете, или тужном лицу ако мисле да није 
тачно. Ако је могуће, замолите децу да до цртежа скакућу као жабе. 
Прво дете које стигне може да објасни осталој деци зашто мисли да је 
то што сте рекли тачно или не. 

4. Наведите следеће, једно по једно: 
• Бебама је потребно млеко
• Бебама су потребни сокови/газирани сокови
• Бебама је потребна чоколада
• Бебама су потребни родитељи да воде бригу о њима
• Бебе могу да спавају на улици
• Сва деца треба да добију оно што бебе добијају

5. Подсетите децу да је сваком детету потребна породица да води бригу 
о њему и да га воли. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (20 минута) 
1. Обавестите децу да ће направити јорган за цео разред у оквиру 

уметничког пројекта. 
2. Реците деци да свако узме по комад исечене тканине. 
3. Нека је налепе на велики папир да би направили свој јорган. 
4.  Проверите да ли се јорган (лепак) у потпуности осушио пре него што 

допустите деци да се играју њиме. 
5.  Нека се претварају да су родитељи лутке – бебе. Питајте децу:

• Како бисте водили бригу о беби? 
Нека користе јорган, лутку – бебу и корпу/колевку.

6.  Понављајте кључну поруку да сва деца заслужују да имају породицу 
која им може обезбедити добар дом, задовољити њихове потребе и 
пружити им љубав и пажњу. Такође нагласите да је важно да се сви у 
породици међусобно помажу и подржавају једни друге. 

Нека деца направе књижицу Мој дан с породицом (види 
пример ниже). Нагласите да наведу доба дана, нпр., „Ујутро, 
ја…“. Нека нацртају разне ствари које раде током дана. Кад 
заврше књижицу, нека на њој напишу (или им напишите) 
име и ставе је у своју афлатон путну кутију. 
Као алтернативу, можете поделити децу у три групе и 
замолити сваку групу да заједно „одглуми“ један тренутак у 
току дана са својом породицом.   

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:
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Интеракција: 
 у учионици  
 у природи 
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 физичка
 друштвена 
 емоционална 
 креативна

Потребан материјал: 
 цртеж насмејаног лица 
 цртеж тужног лица 
 креда 
 прича Беба у корпи (стр. 53) 
 лутка у облику бебе 
 корпа или колевка 
 изрезани комади тканине 
 лепак 
 велики папир (довољно 
велик да се направи јорган 
за разред) 

 обичан папир (за додатну 
активност)  

 оловке/бојице (за додатну 
активност)

Трајање: 
 45 минута

Речи дана: 
потребе

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 научити да цене улогу сваког 
члана породице

 разумети значење речи 
„потребе“

Замолите родитеље да помогну својој деци да направе 
„породични јорган“. За то користите као узорак писмо са 
стр. 51.
„Породични јорган“ се може показати групи кад буде 
готов. Нека то буде за главну активност: Афлатон сајам 
(активности 39а и 39б).   

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:



O

O O

Активност 12 БЕБА У КОРПИ  „Мој дан са мојом породицом“ 

МОЈ ДАН СА ПОРОДИЦОМ

Увече, ја 

 с породицом.

    Ујутро, ја 

 с породицом.

По подне, ја 

 с породицом.

Нацртао/ла

52Моја породица и ја: Водити бригу о људима које волимоОБЛАСТ

Компонента 3    Наше породице су нам важне
2

ΠΟДЕЛИ



53Моја породица и ја: Водити бригу о људима које волимоОБЛАСТ

Компонента 3    Наше породице су нам важне
2

Активност 12 БЕБА У КОРПИ  Порука породици

• Драги  _______________________,
• 
• Данас смо поново разговарали о породици и научили да ценимо улогу сваког
члана породице.

• Свом детету можете помоћи да сазна више о томе тако што ћете му/јој помоћи
да направи „породични јорган“ користећи старе крпе којих има у свакој
породици. Почните тако што ћете потражити неки стари одевни предмет који
можете сецкати.

• Ево како можете заједно направити „породични јорган“:
• • Исеците крпе да буду у облику квадрата величине 10x10 см. 
• • Спојите шијући те комаде заједно да бисте направили велики   

правоугаони јорган.
• • И од осталих чланова шире породице или пријатеља затражите крпе  

које им нису потребне. 
• 
• Срдачан поздрав,
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• Данас смо поново разговарали о породици и научили да ценимо улогу сваког
члана породице.

• Свом детету можете помоћи да сазна више о томе тако што ћете му/јој помоћи
да направи „породични јорган“ користећи старе крпе којих има у свакој
породици. Почните тако што ћете потражити неки стари одевни предмет који
можете сецкати.

• Ево како можете заједно направити „породични јорган“:
• • Исеците крпе да буду у облику квадрата величине 10x10 см. 
• • Спојите шијући те комаде заједно да бисте направили велики   

правоугаони јорган.
• • И од осталих чланова шире породице или пријатеља затражите крпе  

које им нису потребне. 
• 
• Срдачан поздрав,
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• Данас смо поново разговарали о породици и научили да ценимо улогу сваког
члана породице.

• Свом детету можете помоћи да сазна више о томе тако што ћете му/јој помоћи
да направи „породични јорган“ користећи старе крпе којих има у свакој
породици. Почните тако што ћете потражити неки стари одевни предмет који
можете сецкати.

• Ево како можете заједно направити „породични јорган“:
• • Исеците крпе да буду у облику квадрата величине 10x10 см. 
• • Спојите шијући те комаде заједно да бисте направили велики   

правоугаони јорган.
• • И од осталих чланова шире породице или пријатеља затражите крпе  

које им нису потребне. 
• 
• Срдачан поздрав,
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо поново разговарали о породици и научили да ценимо улогу сваког
члана породице.

• Свом детету можете помоћи да сазна више о томе тако што ћете му/јој помоћи
да направи „породични јорган“ користећи старе крпе којих има у свакој
породици. Почните тако што ћете потражити неки стари одевни предмет који
можете сецкати.

• Ево како можете заједно направити „породични јорган“:
• • Исеците крпе да буду у облику квадрата величине 10x10 см. 
• • Спојите шијући те комаде заједно да бисте направили велики   

правоугаони јорган.
• • И од осталих чланова шире породице или пријатеља затражите крпе  

које им нису потребне. 
• 
• Срдачан поздрав,
•_______________________

ΠΟДЕЛИ





Activity # ACTIVITY TITLE   Story Title

Не заборавите да замолите децу да опонашају звуке и покрете животиња 
док им читате причу. 

У једној далекој шуми живеле су три жабе. 
Све су волеле да певају. (Иако, истини за 
вољу, нису имале баш добре гласове.)
Једнога дана решиле су да вежбају поред 
реке.
„Кокак–как–квак–как–как“, певала је прва 
жаба.
„Риббит–рррибит“, додала је је друга жаба. 
„Кре–кре–крееееееееееееееееее“, 
придружила се и трећа. 

Одједном су престале јер су зачуле … 
Ааааааааааааааааа! Аааааааааааааааа! 
Ааааааааааааааа!

Угледаше корпу како плута реком. Кад су 
пришле ближе, запрепастише се, јер је у 
корпи била мала беба. 
„Бебо! Бебо! Зашто плачеш?“ узвикну прва 
жаба.
„Зашто си у корпи?“ упита друга жаба. 
„Где ти је породица?“ додаде трећа. 

Ааааа! Ааааа! Ааааааааааааааа! био је бебин 
одговор. 

„Нема породицу?“ питала се прва жаба 
чешкајући се по глави.
„Треба јој породица да води бригу о њој“, 
уздахну друга жаба.
„То није проблем! Наћи ћемо јој породицу“, 
рече трећа. 

Три жабе се сложише да потраже породицу 
за бебу у корпи. Прво су пришле двема 
козама. 
„Меееее…Меееее… Имамо за бебу свежу 
траву“, рекоше козе. 
„Али бебе не једу траву“, рекоше жабе 
одмахујући главом. 
„Краа! Краа! Та ће беба сигурно бити 
безбедна ако буде живела са мном у мом 
чврстом гнезду на дрвету“, узвикнула је 
госпођа врана. 
„Али беба не може да живи у гнезду“, 
објаснише жабе. 
„Грррр! Грррр! Та беба ће бити најбезбеднија 
са мном!“ хвалисао се један старији лав. „Сви 
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Activity # ACTIVITY TITLE   Story Title

се у шуми мене плаше!“
„Ако се ми будемо бринуле о беби, биће 
интелигентна као и ми“, рече један пар сова. 
„Све своје књиге ћемо јој прочитати!“.
„Ссссс! Ссссс! Ссссссигурно ћемо се добро 
бринути о беби!“ рече тата змија. „Волећемо 
је као да је наше рођено дете“. 
„Можемо ли да загрлимо бебу?“ жељно упита 
мама змија почевши да се увија око бебиног 
врата. 
„Стани! Макни се од бебе!“ узвикнуше жабе. 
„Твоја љубав ће је удавити.“

Дошло је још животиња из шуме. Стале су у 
ред. Свака од њих је имала нешто што је беби 
потребно. Свака је понудила да се брине о 
беби. Али три жабе никако нису могле да се 
одлуче коме да повере бебу. 

„Неко долази!“ узвикнуше три жабе док се 
један пар људи приближавао реци.
Три жабе су се брзо сакриле. Ћутке су 
гледале како мушкарац и жена улазе у реку и 
иду према корпи. 
„То је беба! Беба је у корпи!“

„Ааааааа! Аааааааа! Аааааааа!“
„Потребна јој је породица да брине о њој, 
хајде да је узмемо и биће наше дете“, рече 
пар узевши бебу у наручје. 

Три жабе су следиле тај пар све до њихове 
куће. Кроз рупу у зиду виделе су како пар 
заједно качи љуљашку за бебу, сређује 
бебину одећу и љуља је да заспи.
„Како ћемо звати бебу – она је дечак. 
Морамо му дати име.!
„Нека се зове Ноел!“   

Три жабе су се згледале. Беба је најзад имала 
породицу. Биле су толико срећне да су 
гласно запевале враћајући се до реке. 

Брачни пар се збунио чувши жабљу песму. 
Беба је отворила очи, погледала унаоколо и 
насмешила се.  
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Активност 13 МОЈА ПОРОДИЦА И ЈА ЗАЈЕДНО СМО СРЕЋНИ

УВОД У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Подсетите децу на активност о осећањима (Активност 10: Могу да се 

изражавам уз помоћ свога тела. Подсетите их да је важно да са својим 
пријатељима и породицама поделе своју срећу или тугу, а такође 
треба да будемо способни да откријемо како се наши пријатељи и 
породица осећају, да ли су срећни или тужни. 

2. Покажите афлатон емоционалне карте и замолите децу да се подсете 
различитих осећања које оне представљају. 

3. Нека седну укруг и сваком детету дајте по једну афлатон емоционалну 
карту. Реците им да своју карту не показују осталој деци. 

4. Затражите од детета да детету које му/јој седи са десне стране 
опонаша осећање које је приказано на његовој/њеној карти. То 
дете пак питајте да ли је погодило која је емоција у питању. Кад дете
погоди замолите га да исто понови с дететом са своје десне стране и 
тако даље.

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Реците деци да чланови наше породице такође имају различита 

осећања. На пример, понекад кад се врате кући с посла могу бити 
уморни или нервозни, а понекад су срећни јер им се тога дана 
догодило нешто лепо. 

2. Кажите деци да ћете изговорити реченице о нечему што се могло 
догодити неком члану породице. После сваке реченице затражите 
од деце да изразом на свом лицу покажу како би се та особа могла 
осећати.

• Мајка је видела сломљен тањир.
• Брат је добио нову играчку. 
• Сестра је заборавила где је оставила своју лутку. 
• Отац се уморан вратио кући с посла. 
• Бака је болесна и лежи у кревету. 

3. Ако се чини да је нека активност претешка за малу децу, можете 
се усредсредити само на срећна и тужна осећања и уместо да им 
тражите да осећања покажу, нека вам само кажу како могу да се 
осећају. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (20 минута)
1. Дајте сваком детету по комад папира и неколико оловака/бојица и 

реците им да нацртају оно што мисле да би учинило срећним њих или 
неког члана њихове породице. 

2. Објасните им да наше понашање утиче на друге и да понашање 
других утиче на нас. То значи да можемо људе да учинимо срећним 
својим понашањем, али исто тако и да их растужимо или разљутимо.

3. Проверите да ли су написана имена деце на цртежима, а онда нека их 
ставе у афлатон путну кутију.

Ако су у питању старија деца, замолите их да вам дају 
пример неког свог поступка који је некога растужио или 
разљутио. Питајте их: 

• Како си се ти због тога осећао/ла?
• Како су се осећали чланови твоје породице због твог
понашања? 
• Како си то разрешио/ла? 

Ово може покренути неке озбиљне разговоре, зато је 
најбоље да пажљиво слушате и покушате да пронађете 
могући кључ решења за дететову емоционалну добробит.  

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:

Интеракција: 
 у учионици 
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 

Области развоја:
 физичка 
 друштвена 
 емоционална
 креативна

Потребан материјал:
 афлатон емоционалне 
карте (из Активности 10: 
Могу да се изражавам уз 
помоћ свога тела, стр. 39)

 оловке/бојице 
 обичан бели папир (за 
свако дете по један лист)

Трајање: 
 50  минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 научити да су чланови 
породице различити 

 научити да цене сваког 
члана породице 

 схватити да чланови 
породице могу током дана 
имати различита осећања  

 бити у стању да препознају 
осећања
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Активност 14 СЛИКА ПОСЛА 

Интеракција: 
 у учионици 
 асистент/васпитач – цела 
група

 асистент/васпитач – мала 
група 

Модалитети учења:
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка
 друштвена
 емоционална
 креативна

Потребан материјал: 
 слике/исечци из часописа 
и сл. који приказују 
различите послове  

 слике/исечци из часописа 
и сл. који приказују алатке 
које се користе за те 
послове  

 тесто за играње/пластелин 
ручно направљен (види 
упутство)  

 обичан папир

Трајање: 
 40  минута

Напомена: Проверите да ли у својој колекцији одабраних слика имате и 
оне које представљају послове којима се баве родитељи деце из групе.  

УВОД У АКТИВНОСТ: (5 минута)
1. Поделите децу на мање групе. 
2. Дајте свакој групи по комплет слика/исечака који приказују људе

на различитим пословима, као и слике алатки које се користе за те
послове.

3. Нека деца споје одговарајуће слике (посао и алатка). 
4. Реците деци да ће данас бити речи о пословима које обављају 

чланови њихових породица. 

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Реците деци да, баш као и на тим сликама, чланови њихових 

породица раде различите послове. 
2. Питајте децу:

• Којим се послом баве ваши родитељи? 
• Да ли сте икада видели своје родитеље на послу?
• Можете ли нам испричати шта сте видели?
• Зашто мислите да ваши родитељи морају да раде?

3. Нека од теста за играње, које сте заједно направили, направе „алатке“ 
које њихови родитељи користе на послу. 

4. Кад су „алатке“ направљене, поређајте их на лист обичног папира и 
питајте децу шта њихови родитељи раде тим алаткама (нпр.: „Мој тата 
користи велики нож кад сече дрва.“)

5. Кад се тесто сасвим стврдне, дајте деци њихове „алатке“ да би могла 
да их ставе у своје афлатон путне кутије.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Подсетите децу да родитељи морају да раде јер тако зарађују новац 

којим ће купити храну и остале ствари потребне породици. Сваки 
посао је важан не само због онога шта он доноси породици него и 
због онога што доприноси свима у заједници/суседству. 
Истакните ту важност постављајући деци питања, на пример: 

• Шта мислиш да би се догодило да нема полицајаца?
• Шта мислиш да би се догодило да нема пољопривредника?

•  Шта мислиш да би се догодило да нема ватрогасаца?
•  Шта мислиш да би се догодило да нема лекара?

2. Уведите песму „Шта ја радим?“ (пева се на мелодију „Frère Jacques“)
3. Замолите децу да смисле сопствене стихове (оне који се односе на 

неку професију – види напомену испод нота).

Нека деца седну укруг. Кажите им да ћете рећи назив 
неког посла, а они треба да кажу нешто што има везе с 
тим послом, као што је неки предмет који се користи у 
обављању тог посла. На пример: 
Васпитач: „Ватрогасац“
Деца: „Ватрогасна кола“
Васпитач: „Лекар“
Деца: „Инјекција“ 

2 шоље брашна, 1 шоља соли, 1 супена кашика уља, 1 шоља воде, 
прехрамбена боја
Измешајте брашно и со, затим додајте уље. Прехрамбену боју 
помешајте с водом. Полако доливајте воду, све док смеса не 
постане мека и лака за обликовање.   

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 упознати врсте посла и  
различите алатке које се за 
њих користе 

 разумети послове и 
занимања чланова својих 
породица, као и важност тих 
послова и занимања

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:

ТЕСТО ЗА ИГРАЊЕ КОЈЕ СЕ НЕ КУВА

Замолите неке родитеље да  дођу и прикажу деци шта раде 
на свом послу. Можете користити као узорак писмо са стр. 
59. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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Активност 14 СЛИКА ПОСЛА    „Шта ја радим” (пева се на мелодију „Frère Jacques“)

Шта ја радим?
Шта ја радим? 

Знаш ли ти? 
Знаш ли ти? 

Ја ти дајем лекић*
Ја ти дајем лекић*

Ко сам ја? 
Ко сам ја?  

*Напомена: Примери за другачије занимање: Ја поправљам цеви; Ја разносим писма, Спремам фину храну; Лечим твог љубимца; Ја ти дајем знање...
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Активност 14 СЛИКА ПОСЛА    Порука породици 

• Драги  _______________________,
• 
• Управо истражујемо различите послове и алатке које су за
њих потребне.

• ПОЗИВАМО ВАС да дођете у школу и да деци прикажете
или објасните шта радите на свом послу. Зашто не бисте
понели и свој „алат“? Научили смо много нових ствари о
пословима и алаткама, а Ви бисте нам могли помоћи да
научимо више!

• КАДА? Прикључите нам се ___________________________
• 
• Биће нам веома драго да вас ускоро видимо у нашој групи!
• 
• Срдачан поздрав,
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• Управо истражујемо различите послове и алатке које су за
њих потребне.

• ПОЗИВАМО ВАС да дођете у школу и да деци прикажете
или објасните шта радите на свом послу. Зашто не бисте
понели и свој „алат“? Научили смо много нових ствари о
пословима и алаткама, а Ви бисте нам могли помоћи да
научимо више!

• КАДА? Прикључите нам се ___________________________
• 
• Биће нам веома драго да вас ускоро видимо у нашој групи!
• 
• Срдачан поздрав,
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• Управо истражујемо различите послове и алатке које су за
њих потребне.

• ПОЗИВАМО ВАС да дођете у школу и да деци прикажете
или објасните шта радите на свом послу. Зашто не бисте
понели и свој „алат“? Научили смо много нових ствари о
пословима и алаткама, а Ви бисте нам могли помоћи да
научимо више!

• КАДА? Прикључите нам се ___________________________
• 
• Биће нам веома драго да вас ускоро видимо у нашој групи!
• 
• Срдачан поздрав,
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• Управо истражујемо различите послове и алатке које су за
њих потребне.

• ПОЗИВАМО ВАС да дођете у школу и да деци прикажете
или објасните шта радите на свом послу. Зашто не бисте
понели и свој „алат“? Научили смо много нових ствари о
пословима и алаткама, а Ви бисте нам могли помоћи да
научимо више!

• КАДА? Прикључите нам се ___________________________
• 
• Биће нам веома драго да вас ускоро видимо у нашој групи!
• 
• Срдачан поздрав,
•_______________________

ΠΟДЕЛИ



Aктивност 15             ЦЕНИМО ОНО ШТО РАДИМО!

ПРИПРЕМА ВАСПИТАЧА:
• за спровођење активности важно је навести и примере оних послова за које 

деца могу да чују или да их виде у свом свакодневном окружењу. Ова 
активност би могла да има више интеракције ако позовете децу да одиграју 
сваку сцену коју описујете (деда кија, мама трчи на аеродром, исл.)

• постарајте се да слике послова одговоарају причи, као и сваком новом послу 
који желите да поменте: лекар, медицинска сестра, ватрогасац, пекар, 
пољопривредник, таксиста, продавац у радњи, фризер, полицајац.

УВОД У АКТИВНОСТ: (5 МИНУТА)
1. Започните активност тако ђто ћете увести децу у разговор: Шта мислите, зашто 

ваши родитељи/старатељи морају да раде?

2. Наведите децу да размисле пта би се догодило када би људи престали да раде.
Шта мислите да би се догађало када не би било полицајаца? Или када не 
би било пољопривредника на селуЕватрогасацаЕлекара, исл?

АКТИВНОСТ: (20 МИНУТА)
1. Помозите деци да оформе групе од троје до шесторо (у зависности од 

величине целе групе).

2. Поделите свакој групи исечке из старих новина или часописа на којима се виде 
рачлизити послови које деца већ познају. Уколико је група мања, 
можете допустити деци да сама одаберу послове које желе.

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:
Деца могу бити свесна родне равноправности и у раном узрасту. 
То може кренути од малих, простих ствари.  Покушајте да 
пронађете исечке који приказују родну равноправност на послу. 
Пробајте да нађете слику жене-таксисте или мушкарца фризера, 
нпр.

3. Кажите деци да ћете описати неколико ситуација које су повезане са 
једним или више тих послова.

4. Ако нека група помисли да се описана ситуација односи на неки од послова 
које имају пред собом, требало би да устану и покажу слику. Ако желе, могу и 
они остатку групе да испричају о каквом се послу ради и на који начин они 
који се њиме баве могу да помогну људима. 

5. Ево неких примера. Слободно их можете прилагодити свом контексту 
или додати оно што процените да је прикладно.

• Деда има јаку прехладу. Мора да иде код...
• Мами треба превоз до аеродрома а немамо ауто. Да ли ћемо 

позвати...?
• Треба нам воће и поврће за оброк. Где то можемо да нађемо?
• Бака би требало да се ошиша. Можеш ли да је отпратиш до...?
• Неко нам је опљачкао стан. Кога ћемо позвати?
• Јао, не! Избио је велики пожар у шуми. Срећом неко је већ позвао...

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 МИНУТА)
1. Подсетите децу да је сваки посао важан и значајан за заједницу. Питајте их: 

Шта бисте ви волели да будете? Зашто? Нагласите да бављење послом може да 
помогне заједници и људима око нас, као и да је сваки посао за нешто 
значајан!

2. Затражите од деце да размисле о тренуцима када њихови родитељи/
старатељи троше новац купујући нешто за њих: WШта вам то ваши 
родитељи/старатељи купују? Зашто они то плаћају?

3. Наведите децу да размисле одакле долази новац којим се те ствари 
плаћају.

4. Ако је то потребно, објасните имда наше породице тако помажу и заједници 
али и зарађују новац којим купујемо ствари које су нам потребне за живот. 

Интеракција: 
 напољу
 васпитач - цела група
 васпитач - мања група

Области развоја:

   друштвена
  емционална
  креативна

Потребан материјал:
исечци из старих новина 
или часописа са сликама 
различитих послова. 
Можете искористити оне 
из "Активности 14: Слика 
послао али се постарајте 
да ту поменете и оне које 
сте помињали у делу 
обавештења за 
васпитаче  

Трајање:
 35 минута

Циљеви активности 
Током ове активности деца ће::

 схватити да, радећи,
 одрасли зарађују новац 

 схватити да је бављење
 послом извор поноса и
 испуњења личности
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Активност 16 ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ПОМАГАТИ У КУЋИ

УВОД У АКТИВНОСТ:  (5 минута)
1. Испричајте деци како Афлатон ради многе ствари код куће да би 

помогао својој породици. И Афлатонова породица ради много ствари 
које Афлатона чине срећним.

2. Реците да ћете им испричати,  да би и они то знали, како Афлатон 
код куће помаже својој породици. Реците деци да скоче и викну „Ја 
сам Афлатон“ ако и они раде исто што и Афлатон. Од старије деце 
затражите да то викну веома гласно и да лупе ногама о под ако то 
раде веома често. 

3. Користите следеће примере: 
• Афлатон намешта свој кревет (за старију децу).
•  Афлатон помаже родитељима у припремању ручка/вечере (за 

старију децу).
•  Афлатон залива цвеће.
•  Афлатон храни кућне љубимце. 
•  Афлатон склања своје играчке/ствари.
•  Афлатон помаже млађој браћи/сестрама да се спреме за школу 

(за старију децу).
4. Питајте децу: 

•  Шта мислите, зашто Афлатон све то ради?
•  Шта би се догодило кад то нико не би урадио? 

5. Објасните деци да је на данашњем часу реч о „нашој одговорности 
код куће“ или о ономе шта треба да  радимо код куће да бисмо 
помогли члановима породице. 

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Прочитајте причу Афлатон проводи време са својим пријатељима.
2. Питајте децу: 

•  Да ли и ви помажете код куће као Џоана и Афлатон?
•  Шта радите код куће?
•  Зашто мислите да је важно да помогнете својој породици?

3. Реците деци да им и Афлатон и њихове породице, нарочито 
родитељи, показују како могу да помогну у кући. 

4. Реците деци да ћете заједно урадити оно што Афлатон ради код куће. 
Почните следећим речима: 

•  Хајде сад да сви наместимо наше кревете  (правите се да 
намештате кревете). 

•  Хајде сад да сви помажемо родитељима да припреме ручак/
вечеру (правите се да кувате). 

И тако даље.  

5. Замолите децу да размисле на који начин би могла да помогну сваком 
члану своје породице или како њихова породица помаже њима, и 
које радње иду уз то. На пример, сређивање баште, што значи да ће 
се деца сагнути и правити се да чупају коров. Замолите сву децу да то 
ураде заједно.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Научите децу да певају песму „На овај начин“, на мелодију „Тhis is the 

Way”. Мењајте речи на основу онога што деца спомену. 
2. Замените реч „мајка“ речју „отац“ у следећем стиху, а у даљим 

стиховима набрајајте чланове породице. 

Интеракција: 
 у учионици 
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 физичка
 друштвена 
 емоционална
 креативна

 Потребан материјал
 Прича Афлатон проводи 
време са својим 
пријатељима (стр. 63) 

 Трајање: 
 40 минута

Речи дана: 
 одговорност

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 схватити зашто је важно 
помагати у кући 

Нека старија деца направе недељни план рада заједно с 
родитељима. Користите као узорак писмо на страни 66. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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Активност 16 ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ПОМАГАТИ У КУЋИ   „На овај начин”

Овако помажем мами,
Помажем мами,
Помажем мами 

(деца показују како помажу мами,
на пример, кувају заједно) 

Овако помажем мами
Цели дан.
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Активност 16         ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ПОМАГАТИ У КУЋИ   Афлатон проводи време са својим пријатељима 

Дивно сунчано јутро. Афлатон се буди 
рано јер воли да има много времена које 
ће провести са својим пријатељима и 
породицом. Чак и кад је небо сиво и време 
хладно, он се буди рано. Помаже мами и 
тати да припреме доручак. После тога је 
Афлатон спреман да оде до игралишта и 
нађе се са свим својим пријатељима. 

„Јеси ли већ опрао зубе?“, пита га мајка  док 
му помаже да обуче панталоне и ципеле. 
„Да, мама! Већ сам то урадио!“ Он се 
поносно смеши. Афлатон воли да научи да 
сам уради оно што може. 

Затим Афлатон и његови родитељи крећу 
на игралиште да би се видели са свим 
његовим пријатељима. Џоана, Мајкл, 
Томи и Сара се већ играју на трави и машу 
Афлатону чим су га угледали како долази. 
„Здраво, Афлатоне, хајде да се играмо 
заједно!“ каже Сара. 
„Зашто толико касниш? Шта си радио?“ пита 
Томи. 

„Помогао сам мами и тати да припреме 
доручак за мене и мог брата. Ја сам 
поставио сто и после им помогао да га 
рашчисте.” 

Афлатон и његови пријатељи проводе 
време играјући се заједно. Они се играју 
жмурке, а онда се јуре. Измишљају нове 
игре. Причају приче једни другима. 
Такође воле да заједно истражују нове 
ствари. Афлатон и његови пријатељи 
су веома радознали! Афлатон угледа 
велики мравињак близу грма. Афлатон и 
његови пријатељи проводе извесно време 
посматрајући шта мрави раде. Они траже 
храну. Праве дугачке колоне и сви доносе 
храну кући. Како је то марљива животиња, 
мисли Афлатон. 

„Е, па време је да се вратим кући!“ каже 
Афлатон. 
„Да, касно је, а мама ми је рекла да будем 
код куће за ручак“, каже Џоана. „Идем с 
тобом, можемо део пута да идемо заједно!“
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Активност 16  ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ПОМАГАТИ У КУЋИ Афлатон проводи време са својим пријатељима 

„Ма шта причате! Још је рано за повратак 
кући! Хајде да се још мало играмо“, каже 
Томи. 

Али Афлатон и његова другарица Џоана 
знају да постоји време за све: постоји 
време за играње, време да се иде у школу, 
и време да се помогне у кући! И увек је 
важно придржавати се онога што мама и 
тата кажу. „Хвала ти, Томи, али ми заиста 
морамо да идемо кући! Мама припрема 
ручак и добро је стићи на време да јој се 
мало помогне у постављању стола! Иако 
сам уживао у игри, време је за повратак 
кући.“

Баш тога дана његова другарица Џоана 
позвала је Афлатона да вечера у њеној 
кући, заједно са њеном породицом. 
Афлатон је веома срећан што ће неко 
време провести са својом другарицом. 
Афлатон одлази у њену кућу и упознаје се с 
њеном породицом. Афлатон види да сви у 
тој породици помажу у кућним пословима. 

Џоанина мајка замоли њу и Афлатона 
да купе хлеб за вечеру. Тако Афлатон и 
Џоана одлазе у оближњу продавницу. У 
продавници има много укусне хране. Ту 
је чак и постер за сладолед. Афлатон и 
Џоана гледају у сладолед и желе да га купе, 
али уместо тога купују хлеб. Хлеб им је 
потребан за вечеру. 

Кад стигну кући, Афлатонова другарица 
почиње да поставља сто док њени браћа 
и сестре чисте. Кажу Афлатону да деца то 
раде пре јела да би помогла мајци и оцу да 
кућа буде уредна. Чак и после вечере свако 
има свој задатак. Афлатон је срећан што 
види како се породица међусобно помаже. 

Ускоро је време за спавање. Пре него што 
Афлатон крене кући, Џоана му каже колико 
му је захвална на посебном дану који су 
провели заједно. И Афлатону је драго што 
је провео време са својом другарицом. 
Можда ће сутра отићи у неку нову 
авантуру. Шта мислите, куда ће отићи?
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Активност 16 ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ПОМАГАТИ У КУЋИ  Порука породици

• Драги _______________________,
• 
• У програму о Афлатону учимо више о томе зашто је
важно помагати у кући.

• 
• Ви можете помоћи свом детету да ојача осећај потребе
да обавља кућне послове да би помогло породици.
Што не бисте направили недељни план рада заједно с
вашим дететом?

• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• У програму о Афлатону учимо више о томе зашто је
важно помагати у кући.

• 
• Ви можете помоћи свом детету да ојача осећај потребе
да обавља кућне послове да би помогло породици.
Што не бисте направили недељни план рада заједно с
вашим дететом?

•  
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• У програму о Афлатону учимо више о томе зашто је
важно помагати у кући.

• 
• Ви можете помоћи свом детету да ојача осећај потребе
да обавља кућне послове да би помогло породици.
Што не бисте направили недељни план рада заједно с
вашим дететом?

• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги  _______________________,
• 
• У програму о Афлатону учимо више о томе зашто је
важно помагати у кући.

• 
• Ви можете помоћи свом детету да ојача осећај потребе
да обавља кућне послове да би помогло породици.
Што не бисте направили недељни план рада заједно с
вашим дететом?

•  
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

ΠΟДЕЛИ
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ 

УВОД  У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Поставите цртеже са срећним и тужним лицем на супротне крајеве 

учионице. 
2. Нека деца седну укруг на средини учионице и реците им да ћете 

им показати различите илустрације из приче Свет за децу коју ће 
касније чути. Неке слике приказују добре ситуације у којима су деца 
срећна, а неке приказују лоше ситуације у којима деца нису срећна. 

3. Објасните деци: када виде срећну ситуацију, треба да оду до цртежа 
срећног лица, а кад препознају тужну ситуацију да оду до цртежа 
тужног лица. 

4. Показујте деци слике једну по једну и дајте им времена да оду до 
цртежа за који се определе. 

5.  Када покажете илустрацију ситуације у којој су деца лишена својих 
права (лоша ситуација), питајте децу: 

• Због чега мислите да су ова деца тужна? 
• Шта можемо да учинимо да буду срећнија?
• Како можемо да поправимо ову ситуацију?

6. Када покажете илустрацију где су деци дата њихова права, питајте 
децу: 

• Зашто мислите да су  ова деца срећна?

АКТИВНОСТ:
1. Нека деца седну укруг и прочитајте им причу Свет за децу. 
2. Покажите деци илустрацију ситуације у којој су деци дата њихова 

права, и поново их питајте:
• Зашто су ова деца срећна? 

 Покушајте да их наведете да закључе да су деца на слици срећна јер 
имају храну, јер могу да иду у школу, имају дом, имају породицу, итд. 

3. Нагласите да су све ове ствари веома посебне ствари и да их називамо 
„права“. Објасните да деца широм света имају ова права. Сваком 
детету је потребно да буде вољено, да има дом, да иде у школу, буде 
здраво, да се игра, да има име, да буде безбедно и заштићено и да 
расте у мирном окружењу. Питајте децу: 

• Шта се догоди када вам не дају храну?

• Шта би се догодило ако не бисте могли да идете у школу?
• Шта се догоди ако нисте заштићени?

4. Објасните деци да су права веома важна и да треба да их поштујемо. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Замолите децу да замисле најбољи свет за децу, свет у ком су сва деца 

срећна. Поставите питања:
• Како би тај свет изгледао?
• Шта би деца радила?
• Да ли би ишла у школу?
•  Да ли би имала шта да једу? 

2. Дајте сваком детету велики лист папира и неколико исечака из 
часописа где су  приказана деца којој су дата права и деца којој су 
ускраћена права. 

3. Нека деца направе колаж Свет за децу тако што ће залепити слике 
које би волели да виде у савршеном свету за децу. Објасните им да 
морају да одаберу само оне ствари за које мисле да  би учиниле свет 
бољим за децу. 

4. Када заврше са колажом, помозите им да напишу своја имена на 
полеђини колажа и да га ставе у афлатон путну кутију. 

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 физичка
 когнитивна
 друштвена

Потребан материјал:
 цртеж срећног лица 
 цртеж тужног лица 
 слике деце којима су дата 
права 

 слике деце којима су 
ускраћена права (нпр. деца 
која раде, гладна деца, деца 
на ратишту) 

 прича: Свет за децу (на 
стр. 107)

 копије илустрација из 
приче Свет за децу 

 велики листови празног 
папира (по један за свако 
дете) 

 лепак 
 оловке

Трајање: 
 45 минута 

Речи дана:  
 права

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 разумети да имају права и 
одговорности 

 схватити да су права 
повезана са добробити 
детета

 цртати оно што би волела да 
промене у свету 

После активности, замолите децу да испричају 
родитељима о чему сте данас разговарали. Могу да кажу 
родитељима да су разговарали о основним правима деце 
и како направити промене у свету. Можете користити 
пример писма обавештења за родитеље на стр. 128. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА 
ДОВОЉНО ХРАНЕ И ЧИСТЕ 
ВОДЕ ДА ОСТАНЕ ЗДРАВО. 
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

ПОНЕКАД,  МЕЂУТИМ,  НЕМА 
ДОВОЉНО ХРАНЕ И НЕМА 

ИЗВОРА ЧИСТЕ ВОДЕ.  
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

СВАКО ДЕТЕ ТРЕБА ДА ИМА 
ДОМ И ПОРОДИЦУ КОЈА ЋЕ ГА 
ВОЛЕТИ И БРИНУТИ  О ЊЕМУ. 
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

ПОНЕКАД,  МЕЂУТИМ, ИМА 
ДЕЦЕ КОЈА НЕМАЈУ ДОМ ИЛИ 

ПОРОДИЦУ. 
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• A World for Children
• Ilustration #5

• SCHOOL



Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

СВАКО ДЕТЕ ТРЕБА ДА СЕ ИГРА 
И ИДЕ У ШКОЛУ ДА УЧИ И ДА 

СЕ РАЗВИЈА. 
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

ПОНЕКАД,  МЕЂУТИМ, НЕМА ДОВОЉНО 
ШКОЛА, КЊИГА, ШКОЛСКОГ ПРИБОРА 

ИЛИ НАСТАВНИКА. 
 ПОНЕКАД ИМА ДЕЦЕ КОЈА МОРАЈУ ДА 

РАДЕ ТЕШКЕ ПОСЛОВЕ УМЕСТО 
ДА ИДУ У ШКОЛУ. 
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

СВАКО ДЕТЕ ТРЕБА ДА ЖИВИ 
У МИРУ И ДА МУ НИКО

НЕ НАНОСИ ЗЛО. 
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

ПОНЕКАД, МЕЂУТИМ, 
ДЕШАВАЈУ СЕ РАТОВИ И 

НЕСРЕЋЕ. 
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

СВАКО ДЕТЕ ТРЕБА ДА 
СЕ ЧУЈЕ И ДА СЛОБОДНО  

ИЗРАЖАВА СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ 
И ОСЕЋАЊА. 
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

ПОНЕКАД, МЕЂУТИМ, ДЕЦУ  
НЕ СЛУШАЈУ. ПОНЕКАД НИСУ 

СЛОБОДНА.
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Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

СВИ, И МЛАДИ И СТАРИ, 
ТРЕБА ДА ПОМОГНУ ДА СВАКО 
ДЕТЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ ДОБИЈЕ 

ШТА МУ ТРЕБА. 

91ОБЛАСТ Моја породица и ја: Водити бригу о људима које волимо
Компонента 4    Много ствари радимо заједно с породицом

2



Активност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ   „Свет за децу“

НАШ СВЕТ ЋЕ БИТИ СРЕЋАН И 
ЧАРОБАН АКО СЕ ПОТРУДИМО 

ДА БУДЕ ДОБАР ЗА  ДЕЦУ. 
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ПОДЕЛИАктивност 17 СВЕТ ЗА ДЕЦУ  ПОРУКА ПОРОДИЦИ

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо истраживали нови појам – права. Ово је веома важан појам и научили
смо да познавањем наших права можемо да мењамо свет.

• 
• Било би дивно ако бисте могли да  помогнете свом детету да усвоји овај појам.
Како? Можете да питате дете шта је данас радило у активности Афлатот и да га
подстакнете да Вам исприча о чему се разговарало. Питајте дете шта су права
и како она могу да промене свет. Поделите са дететом идеју како бисте Ви
променили свет да Вам је дата та могућност.

• 
• Ако је могуће, можете заједно да нацртате Ваше идеје или да напишете кратак
текст. Ваше дете може да понесе цртеж или текст у вртић и покаже другој деци.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо истраживали нови појам – права. Ово је веома важан појам и научили
смо да познавањем наших права можемо да мењамо свет.

• 
• Било би дивно ако бисте могли да  помогнете свом детету да усвоји овај појам.
Како? Можете да питате дете шта је данас радило у активности Афлатот и да га
подстакнете да Вам исприча о чему се разговарало. Питајте дете шта су права
и како она могу да промене свет. Поделите са дететом идеју како бисте Ви
променили свет да Вам је дата та могућност.

• 
• Ако је могуће, можете заједно да нацртате Ваше идеје или да напишете кратак
текст. Ваше дете може да понесе цртеж или текст у вртић и покаже другој деци.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо истраживали нови појам – права. Ово је веома важан појам и научили
смо да познавањем наших права можемо да мењамо свет.

• 
• Било би дивно ако бисте могли да  помогнете свом детету да усвоји овај појам.
Како? Можете да питате дете шта је данас радило у активности Афлатот и да га
подстакнете да Вам исприча о чему се разговарало. Питајте дете шта су права
и како она могу да промене свет. Поделите са дететом идеју како бисте Ви
променили свет да Вам је дата та могућност.

• 
• Ако је могуће, можете заједно да нацртате Ваше идеје или да напишете кратак
текст. Ваше дете може да понесе цртеж или текст у вртић и покаже другој деци.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо истраживали нови појам – права. Ово је веома важан појам и научили
смо да познавањем наших права можемо да мењамо свет.

• 
• Било би дивно ако бисте могли да  помогнете свом детету да усвоји овај појам.
Како? Можете да питате дете шта је данас радило у активности Афлатот и да га
подстакнете да Вам исприча о чему се разговарало. Питајте дете шта су права
и како она могу да промене свет. Поделите са дететом идеју како бисте Ви
променили свет да Вам је дата та могућност.

• 
• Ако је могуће, можете заједно да нацртате Ваше идеје или да напишете кратак
текст. Ваше дете може да понесе цртеж или текст у вртић и покаже другој деци.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
• 
•_______________________
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Активност 18 НАША ПРАВА, НАШЕ ОДГОВОРНОСТИ

УВОД У АКТИВНОСТ:
• Да бисте започели активност, било би добро да вам се придруже и остали 

васпитачи, родитељи или добровољци, како би помогли деци да обаве задатак.
• савет: постојање дефинисаних пакета одговорности, са различитим 

опцијама, пруже деци огућност да буду самостална у доношењу сопствених 
одлука. 

АКТИВНОСТ: (20 МИНУТА)
1. Ако сте претходно деци одредили да кроз породичну активност ураде задатак 

код куће, сада почните тако што ћете им рећи да покажу цртеж права који су са 
породицом истражили код куће.

2. Затим их подсетите на причу Дечји свет и наведите их да причају о ономе 
чега се из те приче сећају. , 

3. Нека деца направе мање групе од троје до шесторо (у зависноти од тога 
колико их има).

4. Дајте свакој групи илистрацију из приче. Реците им да не показују другим 
групама слику коју су добили.

5. Тражите од њих да заједно одиграју и прикажу сцену из илустрације коју су 
добили. Помозите да свако дете том приликом добије своју улогу. Овај задатак 
ће бити једноставнији ако се неки родитељ или доборовољац прикључи 
свакој групи како би помогао  у расподели улога и припреми сцене.  .

6. Када деца буду спремна, позовите их да свака група изведе своју 
представу пред осталима. Питајте осталу децу да погоде шта се 
приказује на сцени. 

7. Сваку представу можете завршити описом права које је приказано. 
Користите називе који су дати на илустрацијама, као нпр. право на 
исхрану, право на образовање исл.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (20 МИНУТА)
1. А сада, подсетите их да је данашња реч дана "одговорност": Dа ли знате шта 

значи одговорнсот? Нека деца сама изнесу неке идеје.
2. Нагласите да сви ми имамо одговорност а затим их упитајте: Које су наше 

одговорности у школи? Шта би требало да радимо да наша учионица буде 
чиста? Шта би требало да радимо да не узнемиравамо своје другаре? Да ли 
имамо одговорности и код куће? Које су то одговорности?

3. Поставите цртеж школе у један угао просторије, цртеж дома у други а 
цртеж јавне површине у трећи . 

4. Објасните им да ћете навести неке од одговорности које деца могу имати 
код куће, у школи или на јавном месту. Тражите од њих да потрче или скоче 
ка оном месту за које мисле да им припада та одговорност.

5. Искажите неке од следећих одговорности једну по једну. Слободно их можете 
прилагодити или додати још неке:

• код куће: намештање кревета; помагање у кухињи; заливање цвећа; 
постављање стола за обед; помагање при прању судова.

• у школи: одржавање учионице чистом; вођење рачуна о школско 
опреми; слушање васпитача;  обављање домаћих задатака .

• на јавном месту: не бацати ђубре на земљу; водити рачуна о јавној 
имовини, као што су клупе у парку исл.; поступање у складу са 
саобраћајним знацима и семафорима; помагање старијим особама.

6. Дати деци довољно времена да дођу до одабраног угла и подстаћи их да 
објасне зашто су баш тај угао изабрала: Зашто је то одговорност коју имамо 
код куће/у школи/на јаном месту? Да ли неко мисли другачије?

7. Немојте заборавити да у неким случајевима постоји више од једног тачног одговора.

РАЗГОВОР: (15 МИНУТА)
1. Ко још има одговорнсти? Подсетите децу на причу о Беби у корпи (Aктивност 

12: Беба у корпи, стр. 53) и започните разговор: Шта чине твоји родитељи/
старатељи да се добро брину о теби?

2. Наведите децу да размисле шта би се догодило када би родитењи/старатењи 
престали да брину о својој деци. Нагласите им да, као и код права, свако има и 
одговорност. Истакните да је одговорност веома значајна јер се од нас то 
очекује и да то чини и друге људе срећним. Напомените да не треба да 
чекамо да нас други подсете на неше одговорнсоти: ми једноставно треба 
сами да их испуњавамо! 

3. Поделите деци лист папира и оловке/бојице и питајте их: Какве 
одговорности имате према својим друговима?

4. Реците им да нацртају свог најбољег пријатеља и да размисле о свим 
одговорностима које имају према њему/њој.

Додатна активност:
5. Разговарајте са децом о могућим одговорностима према школи/учионици: За 

шта бисмо могли да будемо одговорниу школи?
6. Подстакните децу да се сете задатака и да им припишу одговарајуће одговрности. 

Затим им поделите мале листове папира и реците им да нацртају своје 
одговорности – индивидуално, у паровима или у групама, у зависности од тога 
колико их има.

7. Распростите велики лист папира/картонаи ставите на њега све цртеже. Заједно 
са децом, налепите сваку одговорност на велики лист папира/картона и 
направите табелу са одговорностима у разреду (види модел на стр.94). Када 
сте то завршили, напишите назив групе (или име детета) које је одговорноза 
сваки појединачни задатак.

Интеракција: 
  у учионици
 васпитач - цела група

Области развоја:

 когнитивни 
 емоционални 
 друштвени

Потребан материјал:
копије илустрација 
изприче Дечји свет (види 
стр. 71)

цртеж дома 
цртеж неке јавне 
површине (зграде 
или трга)
табаци папира (по један за 
свако дете или за групу од 
троје до шесторо деце)  
оловке и бојице

Додатна активност:
 Велики лист папира или
 картона; мањи листови
 папира (приближно
 формата А6)н оловке/
 бојицен лепак (само за
 додатну активност)

Трајање:
  35 минута

Реч дана: 
  одговорност

Циљеви активности
током ове активности деца ће: 

  боље схватити појмове
   права и одговорности 
 разумети да свако
 има права и
 одговорности

васпитач - мала група

цртеж школе
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ПОДЕЛИТИНАША ПРАВА, НАШЕ ОДГОВОРНОСТИ      модел табле одговорности у разредуАктивност 18

• КРЕДА • МАРИЈА

• СУНЂЕР • ЈОВАН

• СМЕЋЕ

• ЛЕЊИР

• АКВАРИЈУМ

• СВЕТЛО

• 
• 

• ОГЛАСНА ТАБЛА

•КОМПЈУТЕРСКА 
ОПРЕМА•

• ПАПИР

• БИЉКЕ

O O
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МОЈИ ПРИЈАТЕ ЉИ И ЈА: 

Помажемо једни другима

ОБЛАСТ  3

3



ОБЛАСТ 3

K 5:  Много ствари  
радимо једни  
за друге

K 6:  Ми смо посебни   
са нашим   
талентима и  
интересовaњима

KOМПОНЕНТА

A 16:  Прича о лаву и мишу

A 17:  Ланци пријатељства

A 18:  Прича о зецу и корњачи
A 19:  Остварење жеља
A 20:  Шоу талената

40 мин.

50 мин.

50 мин.
45 мин.
2 дана

Препоручена

Препоручена

Лав и миш

Зец и корњача

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ  СТАЊЕ АКТИВНОСТ У 
ПРИРОДИ 

Ова област испитује колико је пријатељство важно – шта је то што нам пријатељи дају и шта је то што ми 
можемо да дамо њима. Такође говори  о посебним заједничким особинама које делимо са пријатељима и 
како користимо наше таленте и интересовања.

3 МОЈИ ПРИЈАТЕ ЉИ И ЈА :

Помажемо једни другима

ПРИЧА /ПЕСМА

Препоручена

Препоручена

Препоручена



Активност 19 ПРИЧА О ЛАВУ И МИШУ

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Поставите децу да седе тако да могу да виде илустрације у књизи.
2. Покажите деци цртеж лава и поставите им питања:

•  Да ли сте икада видели лава?
•  Да ли знате како лав риче?
•  А како миш цијуче?

3. Прочитајте деци причу Лав и миш.
4.  Кад завршите, питајте децу:

• Да ли је у почетку било лако лаву и мишу да се спријатеље?
•  Како су се на крају спријатељили?
•  Шта пријатељи чине једни за друге?
•  Да ли и ви то радите за своје пријатеље? 
•  Шта све радите са пријатељима?

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Реците деци да ћете им прочитати неке примере о томе шта добри 

пријатељи раде. 
2. Замолите их да ричу као лав најгласније што могу ако мисле да је 

тачно то што говорите и да цијучу као миш ако мисле да је оно што 
говорите погрешно.

3.  Прочитајте наглас, ставку по ставку:
•  Пријатељи деле ствари.
•  Пријатељи ти помажу да урадиш нешто што не би требало да 

урадиш.
•  Пријатељи не помажу једни другима.
•  Пријатељи се играју заједно. 
•  Пријатељи ударају једни друге.
•  Пријатељи те развеселе кад си тужан. 

4.  Дајте сваком детету по лист папира и замолите их да нацртају свог 
најбољег пријатеља/своје најбоље пријатеље. Ово ће бити њихова 
страница у дневнику „Ја и мој(и) најбољи пријатељ(и)“.

5.  Помозите деци да напишу своје име на цртежу и да цртеж потом 
ставе у своју афлатон путну кутију. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Реците деци да ћете играти другу игру.
2. Затражите да вам дају један пример онога што би желели да раде са

својим пријатељем Афлатоном. Подсетите их да је њихов пријатељ 
Афлатон добар, да се брине о њима, да воли да се игра и да са њима 
открива нове ствари.. 

3.  Замолите децу да се претварају да раде следеће: 
•  Да се шетају са пријатељима.
•  Да помогну пријатељу да устане са пода.
•  Да помогну пријатељу да залије биљке. 

4.  Замолите старију децу да нађу партнере и да заједно одглуме 
поменуте сцене, и да један од њих игра улогу Афлатона. Када заврше 
тачку, замолите их да замене улоге и да поново одглуме исте сцене.

Научите децу песму  „Овако се…“ на мелодију песме “Тhis is 
the Way” (стр. 61). Мењајте текст у односу на то шта су деца 
поменула током утврђивања наученог.

„ Овако се играм са пријатељем,
     Играм са пријатељем, играм са пријатељем“ 
     Нека покажу како се играју са пријатељем – 
препоручене активности: пљескање длановима о  дланове 
својих пријатеља, па онда длан о свој длан (тапшање), а 
потом опет о дланове својих пријатеља. 
          „Овако се играм с пријатељем по цео дан.“

Други предлози за следеће стихове: „...Делим своје 
играчке”; „...Увесељавам своје пријатеље” (препоручена 
активност: направите смешну гримасу); „...Трчим са 
пријатељима”; „... смејем се са пријатељем”, итд.

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:

97МОЈИ ПРИЈАТЕЉИ И ЈА :  Помажемо једни другимаОБЛАСТ

Компонента 5    Много ствари радимо jeдни за друге
3

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 физичка 
 друштвена 
 емоционална 
 креативна

Потребан материјал:
 прича Лав и миш (стр. 69)  
 бели папир  (један по 
детету)

 оловке и бојице

Трајање: 
 40 минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 више научити о 
пријатељствима и сазнаће 
шта је то што пријатељи раде 
једни за друге 

 научити да цене пријатеље 
и шта значи бити добар 
пријатељ 





Активност 19 ПРИЧА О ЛАВУ И МИШУ   „Лав и миш”

Једног сунчаног дана у савани мали миш се 
играо са пријатељима око великог дрвета 
баобаба. Трчали су око дрвета, скривали се у 
рупама и скакали горе-доле по гранама. 

Под дрветом је, уживајући у хладовини, мирно 
спавао лав, краљ животиња. „Сигуран сам да 
се не би усудио да приђеш том великом лаву“, 
рече један миш малом мишу. „Сигуран сам 
да бих! Довољно сам храбар и не плашим се 
лава“, одврати миш. „Па, кад си толико храбар 
зашто му се мало не приближиш?“, упита његов 
пријатељ.

Миш се насмеши, погледа лава и помисли да 
би могао брзо да му притрчи и врати се. Удахну 
дубоко и притрча лаву, добро пазећи да га не 
дотакне или пробуди. Онда се трчећи врати до 
свог пријатеља. 

„Ах, па то је било исувише лако“, рече други 
миш кад му се другар вратио, тешко и брзо 
дишући, јер је трчао веома брзо, а био је и 
уплашен. „То свако може!“, поче да га задиркује 
други миш. „Али, да ли би се ти усудио да 

додирнеш лавов реп?“, рече. 

Миш је почео прилично да се плаши, али је 
био превише поносан да би одустао те одлучи 
да прихвати изазов.  Погледа лава, поново 
удахну дубоко, отрча до лавовог репа, дотакну 
га и врати  се назад што је брже могао. Лав је 
тако дубоко спавао да се није ни мрднуо, само 
је мало махнуо репом, као да хоће да отера 
досадну муву.  

„У реду, у реду“, рече мишев пријатељ. 
„Признајем да си храбрији него што сам 
очекивао. Али да видимо да ли би се усудио 
да устрчиш уз лавова леђа, дођеш до његовог 
носа, чупнеш га за брк и вратиш се!“
Мали миш је тада био већ веома уплашен, али 
чинило се да лав спава тако дубоким сном да је 
миш помислио како би то могао урадити, а да 
га не пробуди. 

Просто је полетео, скочио лаву на леђа и 
потрчао ка његовој њушци, али у том трену
лав  се пробуди, скиде миша с леђа својом 
огромном шапом и поклопи га њоме. 
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Активност 19 ПРИЧА О ЛАВУ И МИШУ   „Лав и миш”

Лав отвори своја велика уста и прогутао би 
малог миша у једном залогају да миш није 
почео да плаче. „Опрости ми, краљу!”, рекао 
је. „Опрости ми овога пута.“  „Зашто бих ти 
опростио? “, упита лав смејући се. „Дај ми један 
добар разлог да те не поједем!“
„Ако ме пустиш да живим, то ти никада нећу 
заборавити и можда ћу једнога дана моћи да 
ти узвратим услугу!“  Лав је праснуо у смех „ 
Хахахахахаха“, рекао је „Ти си смешан миш! Не 
видим како би мали, мајушни миш као ти могао 
да ми буде од користи, а камоли да ми узврати 
услугу и спасе живот!“
Међутим, лава је заголицала идеја како би миш 
могао да му помогне и задивила га је храброст 
и понос које је миш показао, те је одлучио да га 
не убије. Склонио је шапу и пустио миша. 

„Ти си храбар миш и баш сам  радознао да 
видим да ли би икада могао да одржиш своје 
обећање… Пустићу те. Ко зна, можда ћемо 
се једног дана поново срести!“, насмејао се 
зачикавајући малог миша који је већ бежао 
колико га ноге носе.

Неколико дана касније, док је јурио газелу, лав 
је улетео у замку коју су ловци поставили међу 
дрвећем. Лав се изненада нашао у мрежи која 
је висила са дрвета. Што је више покушавао 
да се ослободи, то се више мрежа стезала око 
њега.
Тако је он висио и чекао да се ловци врате 
и убију га. Плакао је и плакао кад је угледао 
малог миша како пролази.

„Шта се десило, краљу?!“
„Пријатељу мој ! Како сам несрећан…  Јурио 
сам газелу и завршио ухваћен у овој мрежи… 
Не могу ништа да урадим него да сачекам 
да се ловци врате и убију ме”, плакао је лав.  
„Драги мој лаве, немој да плачеш! Ослободићу 
те!” рекао је миш.  Брзо се попео уз дрво и 
прогризао рупу у мрежи која је држала краља 
звери и лав је искочио напоље. „Хвала ти, мали 
мој мишу!”, рекао је лав. 

Од тог дана, неки људи причају да виђају 
великог лава како на леђима увек носи малог 
мајушног миша.
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Циљеви активности 
током ове активности деца ће:

научити нешто више о
   пријатељству и шта
   оно подразумева
   постати свесна
   разлика, прихватити
   различитост и постати 
   укључена

Активност 20 РАЗЛИЧИТ И ЈЕДИНСТВЕН

Интеракција: 
 напољу
 васпитач - цела група
 васпитач - парови 
 појединачно

Области развоја:

 физичка
 социјална
 емоционална
 креативна

Потребан материјал:
велики комад папира

 (један за целу групу) 
 оловке и бојице 
 лутка, пластична или
 крпена

Трајање:
  од 50 минута до неколико дана

ПРИПРЕМА ВАСПИТАЧА:
• у овој активности ћемо користити лутке у облику детета, како бисмо увели децу у 

појмове различитости и инклузије. Оваква лутка може бити од пластике или 
крпица а представља се деци као још један члан групе.  Она, тако, има своје име, 
род, националност, породицу, има оно што воли и оно што не воли, као и 
искуства као и сва остала деца. на тај начин се деца могу лако повезати са 
луткоми успоставити однос са њом.

• пре него што отпочнемо ову активност, испричајте деци неку једноставну 
уводну причу о лутки-детету и одредите њене главне особине. Оне ће остати 
непромењене током читавог програма.

• лутку можете користити како би сте скренули пажњу на неке специфичне 
аспекте различитости о којима желите да разговарате са децом, али којих не 
мора обавезно да буде у групи, или чак може бити и проблематично уколико им 
се обратите на директан начин. Нпр. лутка би могла да поштује неке религиозне 
обичаје које остала деца не поштују. Може имати другачију боју коже, може 
долазити из неке друге земље, говорити другачијим језиком или имати потпуно 
другачији друштвени статус.  Или, ако у групи нема деце са посебним потребама, 
можете рећи да лутка има инвалидска колица, па можете причати о томе како их 
користи.

• овакав приступ можете користити седмицама. Сваке недеље убаците неки нови 
аспект у вези са лутком, око кога ђете потом створити причу. Кључно је да будете 
реални и доследни. Више савета и детаља о коришћењу персонализоване лутке 
можете пронаћи на: htt ://www.teaching orchange.org/w content/
u loads/ / /ec ersonadolls english. d

УВОД У АКТИВНОСТ: (15 МИНУТА)
1. Питајте децу да ли се сећају оне активности у којој су говорили о својим 

именима (Активност 5: Знам своје име). Подсетите их да сви имамо различита 
имена и презимена. Мотивишите их да идентификују и остале особине које 
нас чине различитима:  Ко је овде виши растом а ко нижи? По чему се 
разликује наша коса? А очи?

2. Чак нам се и руке разлику, зар не? Узмите велики комад папира и мотивишите 
свако дете да исцрта оловком око свог длана који ће прислонити на папир. Од 
старије деце можете тражити да унутар тог цртежа напишу своје иницијале.

3. Када сте то завршили, погледајте цртеже. У чему се разликују? а у чему су 
слични?

4. Погледајмо сада изблиза своју кожу. Затражите од деце да раде у паровима и 
да изблиза погледају једно другом руке и боју коже. Да ли су сви исти? 

Коме је кожа светлија а коме тамнија?
5. Ако имате довоњно времена, можете деци дати и бојице да обоје цртеже 

својих руку.  

 АКТИВНОСТ: (ОД 20 МИНУТА ДО НЕКОЛИКО ДАНА)
1. Погледајмо сада и друге разлике. За ово можете користити лутку.
2. Објасните да је ово први пут да се она/он прикључује групи. 
3. Кажите деци да ће сада направити ланац пријатељства са својим другом/

пријатељем.  Шта можемо да урадимо да се она/он осете добродошлим и 
прихваћеним?

4. Упознајмо сада мало боље нашег новог другара. Мотивишите децу да 
постављају питања о њему/њој: Колико има рођака? Где живи?

5. Испричајте неку једноставну причу о томе шта је лутки могло да се догоди а 
што је слично искуствима која су и сама деца могла да имају: свађа са неким 
рођаком, пресељење у нову кућу, нису је звали да се игра исл. то ће помоћи да 
деца лакше успоставе однос са лутком, па ће самим тими прича која се прича 
изгледати стварнија.

6. А сада уведите неку особину која лутку чини различитом од остале деце у 
групи. Нпр. можете искористити етничке или културолошке разлике:  можда 
лутка долази из друге земље или говори различитим језиком. Мотивишите 
децу да постављају питања и науче што више о томе у чему се све разликује 
њихов нови другар.

7. Можете искористити исту причу како бисте деци приближили инвалидитет, различит
економски статус идр.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 МИНУТА)
1. Одиграјмо једну брзу игру. Реците деци да устану ако оно што кажете 

представља њих. Ево неколико примера - слободно будите кративни!
• нек аустану сва деца која имају коврџаву косу
• нека устану све девојчице
• нека устану сва деца која воле да једу поврће
• нека устану сва деца која воле да једу сладолед

2. Нека деца сама размисле и истраже и другре ствари које нас чине различитим и 
јединственим. 

3. Нагласите им колико је важно да смо сви различити и јединствени. Сугеришите 
им да су наши пријатељи толико посебни и због тога што су другачији, као и да 
можемо да научимо пуно тоге једни од других. Прозовите свако дете понаособ 
да каже једну посебну ствар коју има само његов/њен пријатељ.  По чему је то 
он/она посебан/посебна и јединствен/јединствена?

Појмови дана: 
  различитост; инклузија 
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Активност 21 ПРИЧА О ЗЕЦУ И КОРЊАЧИ

Пре почетка активности поставите три кутије и постарајте се да свако 
дете има по чарапу. На једној кутији нацртајте Афлатона, двоје деце 
на другој и једно дете на трећој. Постарајте се да имате и неколико 
примерака афлатон картица са талентима.  

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Замолите децу да се поделе у две групе. Дајте сваком детету по 

чарапу. Објасните им да ће чути причу о две личности, зецу и 
корњачи. Замолите једну групу да од чарапе направе лутку зеца, а 
другу да направе лутку корњачу. Разделите боје, кругове од папира 
и лепак и замолите децу да насликају зеца или корњачу на лутки од 
чарапе. Користите зелену боју за корњачу и браон или жуту за зеца. 
Ако су деца сувише мала, боље би било пре активности припремити 
готове лутке од чарапа и поделити их деци.

2. Кад су завршила, замолите децу да носе своје лутке од чарапе и 
покрећу их сваки пут кад њихова личност говори.

3. Прочитајте причу Зец и корњача.

АКТИВНОСТ: (30 минута)
1. Кад завршите са читањем приче, питајте децу:

•  Да ли су зец и корњача слични или различити? На који начин су 
различити? На који начин су слични?

•  Како је корњача успела да победи?
•  Наведите нешто у чему је зец био веома добар.
•  А корњача? Да ли је било нешто у чему је она била веома добра?

2. Представите им појам талента. Таленат је посебна вештина коју свако 
од нас поседује, нешто у чему је свако од нас веома добар. То може да 
буде певање, плесање, цртање, свирање неког музичког инструмента, 
итд. 

3. Објасните да међу свима нама постоје сличности и разлике, као 
што постоје између зеца и корњаче. Разговарајте о сличностима 
и разликама које постоје између деце и њихових пријатеља и 
направите везу са њиховим талентима и оним у чему су они добри. 

4. Замолите децу да седну у круг.

5. У средину круга ставите три кутије и примерке афлатон картица 
са талентима деце. Објасните деци да треба изабрати карту за коју 
мисле да представља Афлатонов таленат и да је ставе у кутију на којој 
је нацртан Афлатон. Ако је реч „таленат” за њих исувише сложена, 
замените је са „оно у чему сте веома добри”. Дајте им неколико 
примера како бисте им помогли и поставите им питања, као што су:

•  Шта мислите, који је највећи таленат нашег пријатеља Афлатона? 
• Да ли мислите да је он храбар?
•  Да ли мислите да уме да пева ?

 И тако даље.

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 физичка 
 друштвена 
 емоционална 
 креативна

Потребан материјал:
 прича Зец и корњача (стр. 
77) 

 три кутије 
 неколико копија афлатон 
картица са талентима 
(стр. 75)  

 лутке од чарапе (једна 
чарапа по детету)

 боја (зелена и браон)  
 мали кругови од папира 
(очи за лутку од чарапе) 

 лепак
 мале картонске кутије и 
неки реквизити (за додатну 
активност)

Трајање: 
 50 минута

Речи дана:  
 таленти

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 постати свесна сопствених 
талената и интересовања  

 препознати таленте и 
интересовања својих пријатеља;

 научити да цене таленте и 
интересовања других
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Активност 21 ПРИЧА О ЗЕЦУ И КОРЊАЧИ

6. Док свако дете ставља карту у кутију, питајте га зашто мисли да је то 
Афлатонов таленат.

7. Потом их замолите да изаберу карту која представља таленат 
њиховог пријатеља и да је ставе у кутију на којој је нацртано двоје 
деце и да објасне зашто мисле да је то таленат њиховог пријатеља.

8. На крају, замолите их да ураде то исто за свој таленат и да карту ставе 
у кутију на којој је нацртано само једно дете.

9. Објасните деци да нас разлике чине јединственима и да су наше 
сличности оно што делимо са другима, као и то да је важно знати које 
таленте имају наши пријатељи.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Певајте песму „Где је...“ на мелодију “Where is the Thumbkin…”, али у 

тексту користите речи „зец“ и „корњача“. Нека деца ставе своје лутке 
од чарапе на руке и слушају како певате.

Асистент/васпитач: „Где је зец? Где је зец? (нека га деца са луткама које 
представљају зеца покажу) 

          Деца:  „Овде сам, овде сам.“  
          Асистент/васпитач: „Како си овог јутра?“

          Деца: „Одлично, хвала!“
          Асистент/васпитач: „Махни за довиђења, махни за довиђења.“

2. Поновите то исто с децом која имају лутке које представљају 
корњачу. 

3. Кад будете завршили, помозите деци да напишу своје име на лутки и 
потом ставите лутку у афлатон путну кутију.

Пре додатне активности, припремите луткарско позориште 
уз помоћ мале картонске кутије. Нека се деца смењују док 
у том луткарском позоришту изводе причу Зец и корњача у 
паровима и уз помоћ својих лутака и неких реквизита.

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:
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Активност 21 ПРИЧА О ЗЕЦУ И КОРЊАЧИ  „Зец и корњача”

Једнога дана зец се хвалио 
колико брзо може да трчи. 
Хвалио се он тако и  хвалио, 
чак се и ругао корњачи која 
је била исувише спора. 

Корњача је истегла свој 
дуги врат и позвала зеца да 
се тркају, што је, наравно, 
зеца насмејало. Која шала, 
помислио је зец. Ово ће бити 
права трка.

Корњача рече: „Ти си бржи 
од мене, то је сигурно, јер си 
веома талентован за трчање. 

Ипак, показаћу ти да могу да 
те победим.“

Шумске животиње су се 
окупиле и направиле мапу 
трке. Трка је почела и пошто 
је зец брз тркач, убрзо је 
оставио корњачу далеко 
за собом. На пола пута до 
циља, зец је помислио да има 
довољно времена да победи 
спору корњачу. 

Имам довољно времена да 
се играм на овој ливади, 
помислио је зец. Тако је и 
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Активност 21 ПРИЧА О ЗЕЦУ И КОРЊАЧИ  „Зец и корњача”

учинио. Пошто је завршио 
са играњем, помислио је да 
има времена да мало одрема. 
Имам довољно времена да 
победим корњачу, мислио је 
он. Склупчао се поред дрвета 
и задремао. 
У међувремену, корњача 
је наставила да споро 
напредује. Никада није 
застала, већ је лагано ишла 
корак по корак. 

Зец се коначно пробудио из 
свог дремежа. Време је да 
кренем, помислио је.

И кренуо је, трчећи брже 
него икада! Појурио је 
најбрже што би ико могао 
и стигао до циља, где је 
корњача стрпљиво чекала на 
његов долазак.

„Видиш! Ти си можда најбржи 
тркач у шуми, али ја имам 
друге таленте! Јако сам 
паметна! Зато сам и успела да 
те победим тако лако!“
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Активност 22 ИСПУЊЕЊЕ ЖЕЉЕ 

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Подсетите децу на причу о зецу и корњачи из Активности 18. 

Замолите децу да поново узму своје лутке од чарапе из афлатон 
путних кутија и да их навуку на руке.

2. Нацртајте на једном крају просторије линију која представља циљ.
3. Објасните деци да ћете извести трку зеца и корњаче: замолите децу 

која имају лутке – корњаче да полако пузе према циљу а она која 
имају лутке – зечеве да скакућу ка циљу.

4.  Када деца стигну до циља, питајте их који је њихов највећи таленат 
или нешто у чему су веома добра. Дајте им примере уз помоћ 
афлатон картица са талентима.

5.  Објасните деци да ћете детаљније истражити за шта су талентована и 
шта би могла с тим талентом да ураде.

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Објасните деци да ће, ако буду знала у чему су веома добра, лакше 

остварити своје снове. Питајте децу шта би желела да буду кад 
порасту. Дајте им неке примере. 

2.  Дајте сваком детету по једну звезду на којој ништа не пише и комад 
канапа. Реците им да звезда симболизује њихов сан.

3.  Замолите их да прегледају већ припремљене исечке и да изаберу 
слику која представља посао/ситуацију у којима би желела да се нађу 
кад одрасту. 

4.  Нека сама или уз вашу помоћ залепе ту слику на своје звезде 
и помозите им да напишу своје име на  полеђини, а затим 
самолепљивом траком прикачите сваку звезду на комад канапа.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Замолите децу да покажу свој рад групи. Окачите звезде тамо где 

деца могу да их виде сваког дана.
2. Реците им да су њихове звезде ту како би их подстакле да 

размишљају о чему сањају да постану кад одрасту. Нагласите им да ће 
својим талентима, вредним радом и с много посвећености успети да 
остваре своје циљеве. 

У следећој активности организоваћете Шоу талената са 
децом и ако је то могуће позовите и њихове породице и 
пријатеље да дођу да гледају. Док се за ово припремате, 
дајте сваком детету по примерак позивног писма у којем 
ће обавестити родитеље о шоу програму. Замолите децу да 
писмо украсе и да га дају родитељима. Можете користити 
узорак са стр. 81. 

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка
 когнитивна
 креативна

Потребан материјал:
 лутке које представљају зеца 
или корњачу, направљене од 
чарапе  (из Активности 18) 

 афлатонове картице с 
талентима (из Активности 18, 
стр. 75) 

 слике/исечци о различитим 
пословима/ситуацијама

 обичан папир исечен у облику 
звезде (величине око 15 см), 
за свако дете по једна звезда

 комади канапа (за свако дете 
по један комад)  

 оловке/бојице
 лепак/самолепљива трака 
 позивно писмо (за свако 
дете по једно – за додатну 
активност) 

Трајање: 
 45 минута

Речи дана: 
 таленат

Пошаљите писмо родитељима са молбом да напишу писмо 
свом детету под насловом  „Шта сањам да постанеш, дете 
моје“. Замолите их да прочитају то писмо свом детету. 
Нека дете после стави писмо у своју афлатон путну кутију. 
Можете да искористите писмо са стр. 82 као модел.

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 постати свесна сопствених 
талената и интересовања

 препознати таленте и 
интересовања својих пријатеља 

 размишљати о пословима и 
занимањима којима би могла да 
се баве и искористе своје 

 таленте
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Активност 22  ИСПУЊЕЊЕ ЖЕЉЕ    Модел позивнице за Шоу талената  

НАШ ШОУ ТАЛЕНАТА! НАШ ШОУ ТАЛЕНАТА!

• Драги_______________________,
• 
• Oрганизоваћемо Шоу талената ____________________, (датум)!
• 
• Позивамо Вас да дођете и уживате  у овом посебном дану са
нама!

• 
• ДАТУМ: ___________________________________
• ВРЕМЕ:____________________________________
• MЕСТО:__________________________________
• 
• За додатне информације можете да контактирате ___________
• 
• Радујемо се Вашем доласку!
• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Oрганизоваћемо Шоу талената____________________,  (датум)!
• 
• Позивамо Вас да дођете и уживате  у овом посебном дану са
нама!

• 
• ДАТУМ: ___________________________________
• ВРЕМЕ:____________________________________
• MЕСТО: __________________________________
• 
• За додатне информације можете да контактирате ___________
• 
• Радујемо се Вашем доласку!
• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

ΠΟДЕЛИ
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Активност 22  ИСПУЊЕЊЕ ЖЕЉЕ  Порука породици

• Драги _______________________,
• 
• Данас учимо нове појмове: таленти и снови.
Истражујемо колико је важно имати снове.

• 
• Можете помоћи свом детету да боље схвати ове
појмове. Напишите му/јој писмо под називом „Шта
сањам да постанеш, дете моје“ и прочитајте га свом
детету.

• 
• Подсетите своје дете да на следећи час донесе то
писмо.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас учимо нове појмове: таленти и снови.
Истражујемо колико је важно имати снове.

• 
• Можете помоћи свом детету да боље схвати ове
појмове. Напишите му/јој писмо под називом „Шта
сањам да постанеш, дете моје“ и прочитајте га свом
детету.

• 
• Подсетите своје дете да на следећи час донесе то
писмо.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас учимо нове појмове: таленти и снови.
Истражујемо колико је важно имати снове.

• 
• Можете помоћи свом детету да боље схвати ове
појмове. Напишите му/јој писмо под називом „Шта
сањам да постанеш, дете моје“ и прочитајте га свом
детету.

• 
• Подсетите своје дете да на следећи час донесе то
писмо.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас учимо нове појмове: таленти и снови.
Истражујемо колико је важно имати снове.

• 
• Можете помоћи свом детету да боље схвати ове
појмове. Напишите му/јој писмо под називом „Шта
сањам да постанеш, дете моје“ и прочитајте га свом
детету.

• 
• Подсетите своје дете да на следећи час донесе то
писмо.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

ΠΟДЕЛИ
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Активност 23 ШОУ ТАЛЕНАТА

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

 асистент/васпитач – мала 
група 

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 физичка
 когнитивна
 креативна

Потребан материјал:
 исечци афлатон картица са 
талентима (стр. 75)  

 уметнички материјал за 
прављење реквизита 

 оловке
 лепак
 папир за позивнице 
 за свако дете по једна трака 
за добро обављен посао 

 беж папир (за костиме, 
према избору )

Трајање: 
 два дана

УВОД У АКТИВНОСТ: (Припрема за Шоу талената) 
1. Почните тако што ћете обавестити децу да ће ова активност бити 

сасвим посебна.
2. Питајте их:

• Да ли знате шта је то шоу талената?
3. Подсетите децу на причу Зец и корњача и питајте их:

• Да ли се сећате који је таленат имао зец?
• Да ли се сећате који је таленат имала корњача?

4. Подсетите их да је таленат нешто што у чему смо веома добри. Своје 
таленте можемо да поделимо са породицом и пријатељима како 
бисмо их усрећили и како би били поносни на нас. Исто тако морамо 
да ценимо таленте других, као, на  пример, таленат кувара у нашој 
школи који увек спрема изврсну храну.

5. Реците им како би било дивно када би могли да покажу свима оно 
што добро раде и да је Шоу талената одличан начин да то учине.

6. Нека испланирају као група шта им је потребно за Шоу талената 
Објасните им да је то шоу где могу да поделе своје таленте са својим 
друговима из вртића, породицом и васпитачима.

7. Поделите децу у три групе. Свакој групи дајте следеће три 
могућности за шоу и замолите их да изаберу једну. Можете да 
понудите и друге могућности, што зависи од групе:

• Певање Афлатонове песме
• Извођење приче Зец и корњача
• Плесање уз Афлатонову песму

8. Кад се свака група изјаснила који таленат жели да прикаже, помозите 
им да вежбају свој наступ на часу.

9. Пре извођења Шоуа талената, поделите додатне задатке деци: 
• Постављање реквизита
• Постављање столица
• Припремање извођача (уз помоћ васпитача).
• Помагање гостима да се сместе (разводници)
• Церемонијалмајстер – водитељ (наравно, уз малу помоћ 

васпитача).
• Припрема улазница за Шоу талената (старија деца)

АКТИВНОСТ: 
1. Почните шоу тако што ћете пожелети добродошлицу родитељима/

пријатељима који су дошли да гледају.
2. Похвалите напоре које су учинила деца током припремања Шоуа 

талената и нека водитељ представи извођаче.
3. Препустите позорницу деци и да покажу своје таленте.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: 
1. Када се шоу заврши, питајте децу:

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 упознати своје таленте и 
интересовања 

 Користити своје таленте и 
интересовања  

 учествовати у организацији 
Шоу талената и знати које 
задатке треба да изврше
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Активност 23 ШОУ ТАЛЕНАТА

• Како сте се осећали када сте свој таленат поделили са својом 
породицом?

2. Поновите им колико је вредно дивљења то што су показали другима 
своје таленте и што су помогли да се организује шоу.

3. Као награду, дајте им  траку за добро обављен посао.
4. Нека ставе ту траку „Добро обављено“ у афлатон путну кутију.

Припрема за Шоу талената може бити засебна активност 
ако је планиран крајње неформалан шоу. 
Насупрот томе, ако је планирани шоу сложенији, припрема 
може  трајати и неколико часова. На пример, пре 
представе можете припремити улазнице и организовати 
децу да направе реквизите.
Објасните деци да су реквизити ствари које могу да учине 
њихов наступ забавнијим или уверљивијим.
На пример, можете да кажете: „Стетоскоп је за лекара, а 
чаробни штапић за мађионичара“.
Дајте им друге примере и нека деца допуне реченице, на 
пример:
„Пиштаљка је за полицајца што и нож за... (месара)“.
Ако имате времена, помозите им да направе костиме од  
жутог папира, који је савијен и исечен на врху како би 
могао да се навуче  преко главе.
Пустите децу да употребе своју машту и уметнички 
материјал који им је доступан.

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:

Замолите неке родитеље да и они прикажу своје таленте 
током представе.

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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МОЈА ЗАЈЕДНИЦА И ЈА: 
Живети и радити заједно 

ОБЛАСТ  4

4



ОБЛАСТ 4

Ова област проширује разумевање деце о свету који их окружује. Она је усмерена на заједницу која окружује 
децу и шта се може видети у тој заједници. 

Област има за циљ да побољша разумевање појмова суседства и заједнице и да их приближи деци уз основе 
динамике куповине и продаје. 

4 MOJA ЗА ЈЕ ДНИЦ А И ЈА:

Живимо и радимо заједно

K 7: Ја сам део  
заједнице

KOМПОНЕНТА

A 21: Наш новац
A 22: Стварање мале заједнице 

A 23: Средства трговања
A 24: Прављење мале пијаце
A 25: Природа око нас

30 мин.
60 мин.

40 мин.
60 мин. - 2 дана
45 мин. - 2 дана 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ  СТАЊЕ АКТИВНОСТ У 
ПРИРОДИ 

Шетња кроз 
суседство

Шетња у 
природиНаша нова планета

ПРИЧА /ПЕСМА

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена



Активност 24 НАШ НОВАЦ

Пре почетка активности припремите три кутије/кантице/корпе и на 
њих ставите ознаке које ће представљати различите апоене афлатон 
новчића. 

УВОД У АКТИВНОСТ: (5 минута)
1. Покажите деци примерке новчића и папирног новца који се користе 

у вашој земљи. Уколико немате прави новац, можете им показати 
фотографије или копије новца. 

2. Поделите новчиће, један по један, тако да свако дете буде у ситуацији 
да посматра новчић пажљиво. Исто учините с папирним новцем. 
Нагласите да новац има вредност, тако да би требало да воде рачуна 
о њему, да га не изгубе или поцепају.

3. Питајте децу каква је разлика између новчића и папирног новца. 
Објасните им да различите кованице и папирни новац имају и 
различиту вредност и да због тога изгледају различито. 

4. Покажите им примерке три кованице најмање вредности (динар, два 
динара и пет динара). Нека их деца пажљиво погледају и објасне 
разлике које виде. 

АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Кошарка  новчићима
1. a.  Поставите три кутије/кантице/корпе тако да деца могу да стоје  

испред њих. Кажите деци да именују новчиће налепљене на  
кутију/кантицу/корпу или „кошеве“ (подсетите их уколико је  
неопходно).

2. б.  Повуците линију неколико метара од кутије/кантице/корпе и
реците деци да стану  у ред иза „кошева“. Ако је група већа, можете  
нацртати више линија.

3. в.  Дајте детету које стоји уз саму линију три папирне лоптице. Реците
му  да ћете изговорити име једног од новчића означених на  „кошу“  
и да покуша да убаци своје три лопте у „кошеве“. Кад једно дете   
заврши, покупите лоптице и  додајте их детету које је следеће у   
реду. Сва деца треба да дођу на ред, и мењајте редослед апоена    
који наводите. 

4. г.  Сачувајте папирне лоптице и „кошеве“ на сигурном месту: биће
вам потребне за Активност 29: Прича о новчићу. 

2. Правимо новчиће
a. Објасните деци да ће уз Афлатона научити више о новцу и

новчићима, на пример одакле нам новац и шта можемо да  
урадимо с њим. За почетак, замолите децу да направе и своје  
новчиће. Јасно објасните разлику између правог новца и новца  
који ћете правити у групи. 

б.  Поделите деци различите величине кругова направљених од  
папира и дајте им бојице да их обоје. Можете им предложити да  
обоје сваки кружић или да на њему нацртају Афлатонову ватрену  
лоптицу.  

в.  Старијој деци можете показати слике или копије новца  
различитих апоена који се користе у вашој земљи. Објасните им да  
сваки новчић има различиту вредност и да вам је, на пример,  
потребно десет новчића од 10 динара како бисте сакупили 100   

 динара. 
г.  Замолите децу да направе своје новчиће различитих вредности.  

На пример, мањи новчићи могу бити један афлатон, већи новчићи  
могу бити  три афлатона и томе слично. Објасните вредност сваког  
новчића и питајте децу:   
• Колико вам је новчића од једног афлатона потребно да бисте 

добили један новчић од 3 афлатона?
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Компонента 7    Ја сам део заједнице 
4

Интеракција: 
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради

Области развоја:
 физичка
 когнитивна

Потребан материјал:
 новчиће и папирни новац 
(или слике или копије 
новчаница) 

 бели папир 
 бојице
 креда 
 три кутије/корпе/кантице 
означене сликама или 
цртежима три различита 
афлатон новчића

 три лопте (могу бити 
направљене од згужваног 
папира и селотејпа)

 мале кутије или посуде за 
афлатон штедну касицу (по 
једна за свако дете) 

 исечени афлатон новчићи 
(са стр. 87)

Трајање: 
 30 минута

Речи дана: 
 новчић

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 видети и поредити 
различити новац

 кроз игру препознавати 
различите новчиће  

 делити и разумети зашто је 
новац вредан

 на креативан начин 
правити афлатон новчиће и 
заједничку афлатон касицу 



Активност 24 НАШ НОВАЦ

116Moja заједница и ја: Живимо и радимо заједноOБЛАСТ

3. Коришћење средстава:
a. Питајте децу: 

• Зашто нам је потребан новац?
 б.  Замолите децу да нацртају једну ствар коју би волела да купе  
     својим афлатон новчићима. 

  в.  Питајте децу: 
•  На које сигурно место можемо да ставимо афлатон новчиће?

 г.   Објасните деци да је штедна касица сигурно место и објасните им      
     да ће правити своје афлатон штедне касице за афлатон новчиће.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Чување новца

a. Подсетите децу колико је важно да ствари које су им вредне чувају
на сигурном месту. Питајте их да се присете на ком месту њихови
родитељи чувају новчиће (на пример, да ли га чувају на истом
месту на ком чувају и све остале ствари, или у фиокама, или на
столу).

  б.  Нагласите да је новац посебна ствар и да му је потребно посебно  
    место.  Можете ово повезати с активношћу Шетња кроз суседство     

и питати их: 
• Можете ли да се сетите неког посебног места у вашем селу/

граду/комшилуку где је сигурно да се чува новац?

2. Правимо касицу
a. Дајте сваком детету малу кутију или посуду. Објасните им да ће то

бити њихова афлатон касица у коју ће стављати само афлатон
новчиће. Реците им да ставе афлатон касицу у афлатон путну
кутију.

  б. Замолите децу да ставе новчиће које су данас направили у  
  афлатон касицу. 

  в.  Објасните деци да ће у току рада наставити да сакупљају афлатон  
новчиће и да би требало увек да стављају афлатон новчиће у  
афлатон касицу. 

На крају ове активности, замолите децу да донесу од куће старе или 
неупотребљиве кутије различитих величина за наредну активност. 

Компонента 7    Ја сам део заједнице  
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Са старијом децом истражите појам „веће“ и „мање“ 
користећи новчиће. Прво почните с новчићима истих 
вредности и онда постепено проширите на распознавање 
шта је веће или мање уз различите вредности. То ће им 
такође помоћи да схвате различите вредности новца.

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:



ΠΟДЕЛИАктивност 24 НАШ НОВАЦ  Aфлатон новчићи
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Активност 25 ПРИЧА О НОВЧИЋУ

Пре активности, направите траку за главу с новчићима тако што ћете 
залепити новчић на средину траке. За млађу децу можда је боље 
да припремите исечене кругове од папира за коришћење у  делу 
активности „Утврђивање наученог“.

УВОД  У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Одиграјте игру Играј кошарку новчићима по упутствима из 

Активности 21: Наш новац.  
2. После неколико минута нека деца поседају укруг. 
3. Реците им да је данашња прича о једном посебном новчићу. Питајте их 

да ли могу да се присете шта су то новчићи и зашта се користе. 

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Прочитајте деци причу: Прича о новчићу. Док читате, постављајте им 

питања која ћете наћи у самој причи. 
2. Кад завршите са читањем приче, поновите да су новчићи новац који 

се користи за куповину ствари. Питајте децу
• Које су све то различите ствари купљене новчићем у причи?
• Које сте ствари ви куповали новцем?

Ону децу која немају искуства у самосталној куповини, можете питати: 
• Које сте ствари видели да одрасли купују новцем?
• Шта бисте волели да купите кад будете добили/имали свој новац? 

3. Нацртајте лица неких ликова из приче на табли/великом папиру или 
их покажите на илустрацијама приче.

4. Дајте улогу сваком детету. У идеалном случају имаћете истовремено 
три или четири улоге/детета  (нпр. новчић, тетка, девојчица) и 
помозите им да одглуме делове из приче дајући им примере текста 
из ње. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (20 минута)
1. Замолите децу да седну укруг, дајте једном детету траку за главу с 

новчићима и реците му да стане у центар круга. Нека дете заврши 
реченицу:

• Да сам новчић, купио/ла бих... 

2. Када заврши реченицу, поновите то са још неколико деце. 
3. Дајте сваком детету парче папира да исече кругове маказама. Ако су 

деца премала за ову активност, дајте им већ исечене кругове. 
4. Објасните деци да ће правити новчиће од папира и договорите се о 

вредности новчића (нпр., 1 афлатон новчић, 2 афлатон новчића или 3 
афлатон новчића). Нека потом упишу вредност на папирни „новчић“. 

5. У активностима 39а и 39б Афлатон сајма, деца ће организовати 
сопствени пројекат. Током те активности требаће им много новчића 
тако да се постарајте да деца сада направе што више новчића. У 
међувремену, могу користити ове новчиће у својој мини продавници. 
Након завршене активности, предложите деци да ставе новчиће у 
своју касицу. 
Ако вам понестаје времена, можете ову групу активности одложити 
за наредни дан. 

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна
 друштвена

Потребан материјал:
 три кутије/канте/корпе 
означене фотографијама 
или цртежима новчића 
у вредностима из 
Активности 21: Наш новац 

 три лопте из Активности 21: 
Наш новац
 прича: Прича о новчићу 
(стр. 133)
 трака за главу с новчићима 
 обичан папир (довољна 
количина за прављење 
новчића и позивница)
 маказе
 оловке/бојице
 табла/велики папир за 
писање 

Трајање: 
 50 минута (може се 
поделити на два дана) 

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 проширити своје знање о 
новцу и како се користи 

 сазнаће како могу 
располагати својим новцем 
тако што ће правити своје 
новчиће
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Активност 25 ПРИЧА О НОВЧИЋУ

6. Обавестите децу да ће за неколико недеља организовати догађај да 
покажу породици и пријатељима своје дивно путовање с Афлатоном 
и шта су све научили заједно. 

7. Питајте их: 
• Да ли се сећате кад смо организовали шоу за таленте?
• Да ли се сећате шта смо тада радили?
•  Да ли се сећате мале пијаце и како смо је организовали? 

8. Објасните деци да ће овај догађај бити већи од свих претходних и да 
ће бити посебан. Реците им да ће током ове активности прикупљати 
нове афлатон новчиће. Да би били сигурни да ће активност бити 
успешна, морају да се припреме и позову пријатеље и родитеље 
да дођу на догађај. Дајте сваком детету парче папира и нека деца 
припреме позивнице за главни Афлатон сајам за породицу и 
пријатеље. Нагласите како би било лепо да тог дана око себе имамо 
посебне људе. 

Како би се припремили за наредну активност у којој ће 
деца учити више о дељењу, замолите родитеље да помогну 
деци да одаберу играчку/ствар која им је нарочито важна, 
а коју могу да понесу у вртић и поделе са другарима. Нека 
деца јасно разумеју да могу да врате играчку/ствар кући 
после активности. Када будете обавештавали родитеље, 
можете користити пример писма родитељима са стр. 131.

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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ПОДЕЛИАктивност 25 ПРИЧА О НОВЧИЋУ   ПОРУКА ПОРОДИЦИ

• Драги_______________________,
• 
• На следећем часу учићемо више о дељењу са  другима кроз активност за коју нам
је потребно мало Ваше помоћи.

• Свако дете треба да понесе у вртић ствар или играчку која му/јој много  значи, а
коју ће делити са другарима у току активности. На крају активности, свако дете ће
вратити кући своју играчку, а ми ћемо се постарати да се ништа не изгуби.

• Помозите свом детету да одабере посебну ствар/играчку. Објасните му/јој да ће
тај предмет делити са другарима у току активности, али да се не плаши јер ће је
добити назад на крају активности!.

• 
• Подсетите своје дете да понесе одабрани предмет у вртић за следећи час.
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• На следећем часу учићемо више о дељењу са  другима кроз активност за коју нам
је потребно мало Ваше помоћи.

• Свако дете треба да понесе у вртић ствар или играчку која му/јој много  значи, а
коју ће делити са другарима у току активности. На крају активности, свако дете ће
вратити кући своју играчку, а ми ћемо се постарати да се ништа не изгуби.

• Помозите свом детету да одабере посебну ствар/играчку. Објасните му/јој да ће
тај предмет делити са другарима у току активности, али да се не плаши јер ће је
добити назад на крају активности!.

• 
• Подсетите своје дете да понесе одабрани предмет у вртић за следећи час.
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• На следећем часу учићемо више о дељењу са  другима кроз активност за коју нам
је потребно мало Ваше помоћи.

• Свако дете треба да понесе у вртић ствар или играчку која му/јој много  значи, а
коју ће делити са другарима у току активности. На крају активности, свако дете ће
вратити кући своју играчку, а ми ћемо се постарати да се ништа не изгуби.

• Помозите свом детету да одабере посебну ствар/играчку. Објасните му/јој да ће
тај предмет делити са другарима у току активности, али да се не плаши јер ће је
добити назад на крају активности!.

• 
• Подсетите своје дете да понесе одабрани предмет у вртић за следећи час.
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• На следећем часу учићемо више о дељењу са  другима кроз активност за коју нам
је потребно мало Ваше помоћи.

• Свако дете треба да понесе у вртић ствар или играчку која му/јој много  значи, а
коју ће делити са другарима у току активности. На крају активности, свако дете ће
вратити кући своју играчку, а ми ћемо се постарати да се ништа не изгуби.

• Помозите свом детету да одабере посебну ствар/играчку. Објасните му/јој да ће
тај предмет делити са другарима у току активности, али да се не плаши јер ће је
добити назад на крају активности!.

• 
• Подсетите своје дете да понесе одабрани предмет у вртић за следећи час.
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________
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Активност 25 ПРИЧА О НОВЧИЋУ   „ПРИЧА О НОВЧИЋУ”

Био једном метални кружић по 
имену Цент. 

Цент је дошао из велике фабрике у 
којој су људи правили много других 
кружића налик Центу. Сви су били 
направљени од метала и звали су их 
новчићи. 

„Питам се шта ми треба да радимо?“ 
– питао је Цент остале мале сјајне
металне другаре који су седели 
близу.

 „Чуо сам да ће нас људи користити“ 
– одговорио је један новчић.
„Чуо сам да ће нас држати у малој 
торби,“ – одговорио је други новчић. 

(Шта ви мислите? Чему служе 
новчићи? )

Једног дана када се Цент пробудио, 
изненадио се што је на другом 
месту. Био је с новчићима 
различитих величина у некој 
торбици. 

„Где сам то ја?“, питао је Цент. 
„У новчанику си“, одговорио је 
најближи новчић. 
„Шта радимо овде?“ 
„Чекамо да нас потроше да купе 
ствари“, одговорио је други новчић. 
„Нас користе да би куповали 
ствари?“ 

„Да, ми смо новац! Новчићи и 
папирне новчанице су новац. Људи 
нас користе у замену за ствари.“ 
Пре него што је Цент могао да 
одговори, рука је ушла у торбицу и 
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Активност 25 ПРИЧА О НОВЧИЋУ   „ПРИЧА О НОВЧИЋУ”

зграбила га. Видео је да га старији 
човек гледа и предаје продавачици. 
 „Ево. Могу ли да добијем поморанџу 
за њега?“, питао је човек. 
„Наравно“,  одговорила је 
продавачица. Узевши Цента од 
човека, пружила му је поморанџу. 
„Ху, успео сам да обезбедим човеку 
поморанџу“, помислио је Цент 
срећно. 

После тога, Цента су давали даље и 
мењали за много других ствари – за 
сладолед, лопту, некоме ко је прао 
ауто. Цент је видео много ствари. 
Био је срећан што су могли да га 
замене за много других ствари и 
што је могао да обезбеди људима 
оно што желе и што им треба. 

(Које још ствари можете купити 
новчићима?)

Једне ноћи Цент је предат малој 
девојчици, али није био замењен за 
нешто друго. Био је поклон. 
„Хвала тетка“, рече девојчица. 
„Нема на чему“, одговорила је жена. 
„Шта планираш да радиш са овим 
новцем?“ 
„Ставићу га у касицу јер хоћу да га 
штедим за рођендан“,  одговори 
девојчица.

Како су дани пролазили, све се 
више новчића придруживало Центу 
у касици и Цент је слушао њихове 
приче. 
Неки су причали одакле долазе. 

124OБЛАСТ Moja заједница и ја: Живимо и радимо заједно
Компонента 7    Ја сам део заједнице  

4





Активност 25 ПРИЧА О НОВЧИЋУ   „ПРИЧА О НОВЧИЋУ”

Други су причали шта су све 
могли да купе. Сви су говорили 
како су успевали да усреће људе 
обезбеђујући им оно што су желели 
и шта им је било потребно, и сви 
су се питали шта ће они донети 
девојчици. 

„Мислим да нас девојчица штеди 
за нешто веома посебно“,  рекао је 
Цент. 

(Шта ви мислите, за шта их 
девојчица штеди?)

Једног дана, веома посебног дана, 
девојчица је донела своју касицу 
у продавницу кућних љубимаца. 
Срећно и поносно извадила је 

све новчиће и дала их власнику 
продавнице у замену за малу куцу. 
Сви новчићи су видели колико је 
девојчица срећна са новом куцом. И 
то је усрећило новчиће.
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Активност 26 СТВАРАЊЕ МАЛЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Интеракција: 
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка
 друштвена
 когнитивна

Потребан материјал:
 оловке
 мале кутије различитих 
величина

 велики комад картона или 
табле за базу макете

 унапред исечене карте 
модели четири или 
пет локалних зграда 
(укључујући вртић)

 бели папир (по лист за 
свако дете)

 траке од папира 
 оловке/бојице
 лепак
 слике Афлатона

Трајање: 
 60 мин

Речи дана: 
 околина (суседство)

Приметићете да је време предвиђено за ову активност само предлог 
и да вам, због природе ове активности, може бити потребно и више 
од једног сата. Ако немате довољно времена, можете ићи у шетњу по 
суседству једног дана, а следећег дана правити модел околине. 
Пре активности, сакупите кутије које су деца донела. Пре него што 
поведете децу у шетњу, разговарајте са управником/власником 
продавнице/кафића/ресторана близу школе, објасните им циљ 
активности и замолите их да вам дозволе да посетите њихов простор 
са децом. Такође, покушајте да постигнете исти договор са локалном 
банком.

УВОД У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Објасните деци да ћете данас ићи у шетњу да истражите околину. 

Подсетите их на шетњу по околини у Активности 8: Могу да видим и 
чујем. Питајте их: 

•  Да ли се сећате кад смо ишли у шетњу и откривали шта је то што 
у  природи можемо да видимо и чујемо? 

2. Реците деци да ћете овог пута обићи најважнија места и продавнице 
у околини. Објасните им да је околина део у близини њихових кућа и/
или вртића. Дајте деци неке примере: 

•  у околини је пиљарница близу вртића, фудбалски терен је 
испред пиљарнице, у близини је и црква, и томе слично. Питајте 
децу којих још места могу да се сете. 

3. Потом их питајте: 
•  Да ли је твоја кућа у близини?
•  Да ли је близу вртића или далеко?

4. Пре него што их поведете у шетњу, питајте децу да ли се сећају 
правила безбедности када се иде напоље. Када она кажу неколико 
правила, постарајте се да следећа правила изговоре гласно: 

•  Увек се држите за руке са другом/другарицом, 
•  Будите увек у групи, 
•  Пазите на небезбедна места, као што су канали, контејнери за 

смеће, прометне улице, итд. 
 Формирајте колону тако да деца иду по двоје у реду. Побрините се 
да имате довољан број одраслих за овакав излазак - можете питати и 

родитеље да вам помогну у овој активности. 
5. Док се шетате, замолите децу да покажу шта виде. 
6. Одведите децу у оближњу продавницу/кафић/ресторан где сте 

претходно уговорили обилазак. 
7. Пре него што уђете, подсетите децу да посматрају све око себе, 

нарочито оно што продавац или конобар раде када неко уђе да купи 
или поједе нешто.

8. Уколико можете, покушајте да укључите и посету локалној банци. 

АКТИВНОСТ: (30 минута)
1. Кад се вратите из шетње по околини, нека деца затворе очи и кажите 

им да поделе са вама оно што су видела у шетњи, укључујући и места 
којих се сете, све чега могу да се сете. 

2. Напомена: ако немате довољно времена, овим можете закључити 
активност. Нека се деца присете шта су видела током шетње и питајте:

•  Која места су вам се допала/нису допала и зашто? 
•  Да ли сте раније били на неком од ових места? Зашто?
•  Шта сте видели на сваком месту? 
•  Шта су радили запослени/продавци? 

3. Реците деци да ће сада правити свој мини модел околине користећи 
тродимензионалне или дводимензионалне исечене комаде старих 
кутија. 

4. Припремите велики комад картона или табле за основу. 
5. Почните од тога што ћете прво залепити вртић на право место.
6. Затим, узмите припремљене исечене моделе локалних зграда и 

питајте децу где је која смештена у односу на вртић. На пример: 
•  Да ли се сећате где је пиљарница? Да ли је испред или иза 

вртића? Да ли је близу или далеко? 
7. Замолите их да вам помогну да залепите макету те зграде на право 

место: 
• Да ли да је ставимо овде? Не? Зашто? 

8. Поновите процес са свим исечцима.
9. За сваку зграду, можете их питати: 

•  Шта овде можете да  купите? 
•  Зашто људи иду на ово место? 

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 научити о различитим 
местима у својој околини

 препознавати улогу 
различитих места у околини

 препознати своје омиљено 
место у околини
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Активност 26 СТВАРАЊЕ МАЛЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

•  Да ли вам се допада ово место?
• Да ли сте икада раније били овде? 
• Да ли бисте волели да одете тамо? 

10.  Нека деца одлуче које место из околине желе да направе. 
11.  Нека прекрију своје кутије тракама од шареног папира. Бојење

папира оловкама/бојицама да украсе куће  је добар задатак за млађу
децу.

12.  Напишите име објекта на свакој кутији и име детета са унутрашње
стране (ако је могуће). Можете користити и симболе да деци буде
лакше да упамте шта која зграда представља у њиховој околини. 

13.  Када сва деца заврше, залепите дечје зграде на картон/таблу за
основу макете да завршите Модел околине. Док то радите, питајте
децу:

• Где ово да ставим?
14.  Подстакните их да размисле шта су још видела у шетњи околином

и да украсе Модел околине оним што су видела, на пример дрвећем,
парком, реком, пољаном, тако што ће их нацртати на основи. На
различита места Модела околине могу додати и мале Афлатоне. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Нека деца погледају макету коју су направила. Дајте им бели папир и 

питајте их да размисле о свом омиљеном месту.  
2. Нека нацртају омиљено место на белом папиру, а док то раде 

замолите их да вам објасне зашто им је то место омиљено. .
3. Када заврше са цртањем, помозите им да напишу своје име на 

полеђини цртежа и нека га ставе у своју афлатон путну кутију. 

Напишите писмо родитељима у којем их молите да 
помогну у прављењу мапе околине како је изгледала у 
прошлости. Можете користити пример писма са стр. 90. 
Замолите децу да донесу у вртић цртеже родитеља „моја 
околина“.  Неколико цртежа можете ставити поред макете 
коју су деца претходно направила и охрабрите децу да 
потраже сличности и разлике. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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ΠΟДЕЛИАктивност 26 СТВАРАЊЕ МАЛЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  Порука породици

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо истраживали нашу околину и неке објекте и зграде у њој.
• 
• Молим Вас да заједно са дететом направите мапу околине како је изгледала
у прошлости. Нацртајте како је изгледала када сте Ви били дете, и опишите је
детету. Ви можете нацртати мапу, а Ваше дете је може обојити и украсити. Ако сте
одрасли у неком другом крају, нацртајте околину у којој сте одрастали. Ако имате
фотографије дететове околине када је дете било мало, покажите их свом детету.

• 
• Дозволите детету да понесе мапу, тј. цртеж, у вртић.
• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо истраживали нашу околину и неке објекте и зграде у њој.
• 
• Молим Вас да заједно са дететом направите мапу околине како је изгледала
у прошлости. Нацртајте како је изгледала када сте Ви били дете, и опишите је
детету. Ви можете нацртати мапу, а Ваше дете је може обојити и украсити. Ако сте
одрасли у неком другом крају, нацртајте околину у којој сте одрастали. Ако имате
фотографије дететове околине када је дете било мало, покажите их свом детету.

• 
• Дозволите детету да понесе мапу, тј. цртеж, у вртић.
• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо истраживали нашу околину и неке објекте и зграде у њој.
• 
• Молим Вас да заједно са дететом направите мапу околине како је изгледала
у прошлости. Нацртајте како је изгледала када сте Ви били дете, и опишите је
детету. Ви можете нацртати мапу, а Ваше дете је може обојити и украсити. Ако сте
одрасли у неком другом крају, нацртајте околину у којој сте одрастали. Ако имате
фотографије дететове околине када је дете било мало, покажите их свом детету.

• 
• Дозволите детету да понесе мапу, тј. цртеж, у вртић.
• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо истраживали нашу околину и неке објекте и зграде у њој.
• 
• Молим Вас да заједно са дететом направите мапу околине како је изгледала
у прошлости. Нацртајте како је изгледала када сте Ви били дете, и опишите је
детету. Ви можете нацртати мапу, а Ваше дете је може обојити и украсити. Ако сте
одрасли у неком другом крају, нацртајте околину у којој сте одрастали. Ако имате
фотографије дететове околине када је дете било мало, покажите их свом детету.

• 
• Дозволите детету да понесе мапу, тј. цртеж, у вртић.
• 
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________
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Активност 27 ОРУЂЕ ЗА РАД

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Окупите децу око Модела околине коју сте заједно направили. 

Питајте их да препознају различите послове које људи обављају у 
одређеним деловима њихове околине. 

2. Како бисте их лакше подстакли да размишљају, помените различите 
локације и питајте их које су послове препознали да људи тамо 
обављају. На пример, деца су вероватно видела касире у продавници, 
грађевинске раднике на градилиштима, ватрогасце у ватрогасним 
станицама. 

3. Питајте их да ли могу да вам именују бар једну алатку коју користе 
људи у свом послу. На пример, касир користи касу, грађевински 
радник користи чекић,  ватрогасац  мердевине. 

4. Можете и да поменете послове у банци и шта запослени тамо раде 
ако је деци познато/ ако сте посетили банку. На пример, благајник 
броји новац. 

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Нека деца одглуме како различити радници користе алатке и справе 

у свом послу. Питајте децу:
•  Како сељак користи плуг?
•  Како риболовац користи штап за пецање?
•  Како ватрогасац користи црево?
•  Како касир користи касу?
•  Како грађевински радник користи чекић?
•  Како благајник броји новац?

2. Након што деца одглуме покрете, подсетите децу на песму „Овако ја...“ 
(на мелодију песме “This is the Way“ из Активност 15.). 

3. Отпевајте заједно песму, само мењајте речи у песми у зависности 
од посла који поменете. Замолите децу да имитирају активности 
описане у песми после ваших покрета. Стихови могу да укључе: 

(Имитирајте покрете при риљању)
„Овако сељак риља...

сељак риља, сељак риља.
Овако сељак риља

цели дан.“

(Имитирајте покрете коришћења црева)
„Овако ватрогасац

држи црево, држи црево.
Овако ватрогасац

држи црево
цели дан.“

(Имитирајте коришћење чекића)
„Овако столар држи чекић
држи чекић, држи чекић.
Овако столар држи чекић

цели дан.“

4. Покажите деци слике различитих занимања. Питајте децу да вам кажу 
које занимање је приказано на свакој од слика. 

5. Питајте ко жели да буде добровољац у игри Афлатон пантомимичар. 
Покажите детету исечак слике неког занимања. 

6. Реците детету да имитира покрете које радник тог занимања прави 
(нпр., столар који користи чекић). 

7. Нека остали из групе покушају да погоде које је то занимање. 
8. Када деца дају тачан одговор, позовите новог волонтера 

пантомимичара и поновите процес. Постарајте се да поменете и 
помагаче у заједници. 

9. Нагласите деци да су људи који помажу у заједници важни јер нам 
њихов рад користи у свакодневном животу. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Замолите децу да вам објасне шта то ради сваки радник како би 

помогао заједници. На пример:
•  „Столар прави нове ствари“, или „Столар поправља ствари које 

су поломљене“.
2. Напишите њихове идеје на табли у облику стихова. Започнете са „Ја 

сам...“
3. Кад завршите с писањем песме, прочитајте је наглас целој групи. 

Интеракција: 
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 когнитивна
 креативна

Потребан материјал:
 исечци из новина и 
магазина о различитим 
пословима, укључујући 
оне које су деца видела у 
заједници 

 табла/флип чарт

Трајање: 
 40 мин

Lesson Objectives
During this session, children 

will:

 Identify and name diff erent 
jobs/professions

 Improve their knowledge 
of community, and what it 
comprises

 Show their understanding 
of their neighbourhood by 
recreating the environment 
and how it works

 Build on their appreciation 
of the people and places 
around them

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 препознавати и именовати 
различите послове/професије

 побољшати своје знање о 
заједници и шта је чини 

 показати разумевање  околине 
стварањем средине и њеног 
функционисања

 унапредити поштовање према 
људима и местима у својој 
околини 
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Активност 28 ПРАВЉЕЊЕ МАЛЕ ПИЈАЦЕ

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

 асистент/васпитач – мала 
група 

Модалитети учења:
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 друштвена
 когнитивна

Потребан материјал:
 велики папири за 
прављење постера

 селотејп
 бели папир 
 бојице
 оловке 
 различити предмети или 
врсте хране (оловке, јабуке, 
банане, итд.) или празне 
кутије од хране и друге 
посуде. Друга варијанта 
су исечци различитих 
предмета из часописа 

 комади тканине
 лепак 

Трајање: 
 60 минута до два дана

УВОД У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Подсетите децу на шетњу по околини из Активности 22: Стварање 

мале заједнице. Питајте их: 
•  Да ли се сећате наше шетње по околини? 
•  Која смо места посетили? 
•  Шта смо видели тамо?
•  Шта се још десило у току наше шетње? 

2. Ако деца већ нису споменула, подсетите их на посету продавници 
или пијаци и објасните им да ће сада више истраживати о томе шта се 
догађа на овим местима.

3.  Питајте их:
•  Знате ли чему служе продавнице?
•  Да ли се сећате шта је радио продавац кад је неко куповао 

нешто? 
 Подсетите их да је купац  давао продавцу новац у замену за оно што 
је желео да купи. 

4.  Рецитујте заједно Пијачну песму (доле). Уз рецитовање песме можете 
да глумите неке делове песме да бисте је учинили још забавнијом и 
замолите децу да следе ваше покрете (исписане италиком). 

На пијацу, на пијацу

(Марширајте) .......................................(глумите да једете)
На пијацу, на пијацу, да купимо сочну смоквицу.

(рукама обликујте кућу).......................(играјте)
Па назад кући, назад кући, да једемо слатку воћкицу.
(марширајте) .......................................(глумите да једете)

На пијацу, на пијацу, да купимо топло млеко.
(рукама обликујте кућу).......................(играјте)
Па назад кући, назад кући, као што сам рек’о.

(марширајте) .......................................(глумите да једете)
На пијацу, на пијацу, да купимо врућу лепињицу.

(рукама обликујте кућу).......................(играјте)
Па назад кући, назад кући, напуштамо пијацу.

АКТИВНОСТ: (30 минута)
1. Реците деци да ће се претварати као да су на пијаци. 
2. Поделите их у групе од по петоро или шесторо деце. Нека свака група 

седне укруг у разним деловима просторије. 
3. Објасните им како ће свака група осмислити своју тезгу за пијацу. 

Разговарајте са децом какве тезге могу да поставе и шта мисле да је 
потребно да се постави тезга. Објасните им да је потребно да учине 
своје тезге најлепшим што могу како би привукли муштерије. Неки од 
предлога би могли да буду: прављење шарених постера, прављење 
столњака од старих комада тканине и лепка и томе слично. 

4. Нека свака група деце направи постер који рекламира њихове 
производе/тезгу и помозите им да га окаче у свом делу учионице. 
Ставите клупу испред сваког постера и објасните деци да ће сто бити 
њихова пијачна тезга. 

5. Кад припреме украсе за своје тезге, покажите им ствари/храну/
празне кутије од хране које сте донели и реците им да одаберу 
оне предмете који им се највише свиђају. Свако дете нека одабере 
највише три предмета тако да би свака група имала између 15 и 18 
производа. 

6. Замолите их да се сете производа које су видели у радњама у шетњи 
околином. Питајте их: 

•  Шта је продавац радио? 
•  Шта су купци радили?

 Реците им да ће и они радити то исто. 
7. Замолите сваку групу да постави ствари које су одабрали на своје 

тезге и објасните им да ће их продавати „купцима“. Одглумите 
продавца како бисте дали деци практичан пример. Затим позовите 
децу да купе нешто из ваше „продавнице“.  Кажите им да ће после 
тако и она међусобно радити. 

8. Сваку од група поделите у две подгрупе и објасните им да ће једна 
подгрупа бити  продавци, а друга купци. Реците им да ће после 
заменити улоге.

9. Замолите свако дете да узме своју афлатон касицу и узме одређени 

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 направити пијачне тезге у 
малим групама

 упознати се с основном 
динамиком пијаце и језиком 
куповине и продаје
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Активност 28 ПРАВЉЕЊЕ МАЛЕ ПИЈАЦЕ

број новчића неопходних за ову активност (предложите им одређену 
суму). Објасните деци да ће их користити за куповину ствари. 

10.  Замолите децу да одглуме процес куповине и продаје различитих 
„производа“ неких 15 минута. Укључите се у игру шетајући се поред 
тезги. Постављајте питања на пример:

•  Колико афлатон новчића кошта ова оловка? 
11.  Како бисте учинили игру забавнијом, предложите деци да глуме 

различите сцене, на пример: 
•  двоје деце жели да купи исту ствар, али остала је само једна; 
•  пљачка се догађа у „продавници“, итд.

 Из дечје маште извуците предлоге за различите сценарије. 

Напомена: ова активност можеда траје један дан или да буде продужена 
на више дана. Кад су тезге постављене, деца могу и на следећим 
часовима да наставе да се играју мале пијаце. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. После играња мини пијаце, замолите децу да седну укруг и питајте их 

како је било претварати се да сте/радите на пијаци. Укључите питања 
попут: 

• Шта је било занимљивије – продаја или куповина? Зашто?
•  Шта сте купили на пијаци?  Зашто?

2. Присетите се појма важности чувања вредних ствари на сигурном 
месту. Питајте децу: 

•  Хоћемо ли оставити све новчиће које сте зарадили да леже 
около у учионици?

•  Хоћемо ли их држати на вашим столовима?
•  Хоћемо ли их ставити у афлатон касице?

3. Нека деца ставе ствари које су купила у афлатон путну кутију и све 
новчиће у афлатон касицу. С обзиром на то да је ова активност била 
групна, нека једно дете из групе покупи сав новац од своје групе и 
поделите га на једнаке износе сваком члану те групе. . 

4. Нагласите важност афлатон касице тако што ћете рећи: 

•  Где ћемо ставити наш новац? У афлатон касицу! 

 Поновите ово с тим да овај пут деца гласно то исто кажу. 
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Активност 29 ПРИРОДА ОКО НАС

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 физичка
 когнитивна

Потребан материјал:
 флашице с водом
 прича Наша нова планета 
(стр. 97) 

 бели папир (један лист по 
детету) 

 оловке/бојице 

Трајање: 
 45 минута до два дана

Речи дана: 
 природна богатства

Пре часа, унапред направите план Шетње у природи. Обезбедите 
да одабрана рута буде безбедна за децу и где могу да нађу разне 
занимљиве ствари за гледање и додиривање (различите врсте 
животињица, инсеката, дрвећа, цвећа и сл.). 
Ако је могуће, питајте људе који воде рачуна о дрвећу и биљкама у 
околини да дођу и објасне деци шта раде да обезбеде биљкама да расту 
и остану здраве. 

УВОД У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Објасните деци да је околина посебна не само због људи и места већ 

и због природних богатстава у њој.
2. Дајте им примере природних богатстава у околини. 
3. Реците им да ће у Шетњу у природи. Поново их подсетите на 

безбедност и правила која морају да следе кад излазе напоље као 
група. Обезбедите довољно одраслих пратилаца за ову активност.

АКТИВНОСТ: (25 минута)
1. Док се шетате, покажите деци занимљиве животиње и биљке, 

охрабрите их да и они сами исто раде. Подстакните разговор 
питајући их шта знају о овим животињама и биљкама. 

2. Идите на подручје у околини где има много дрвећа и замолите децу 
да изаберу дрво.

3. Охрабрите их да истражују делове дрвета. Питајте их шта виде.
4. Старију децу питајте: 

•  Шта мислите, зашто нам је важно дрвеће?
5. Нека стану поред свог дрвета. Обратите пажњу на корен дрвета.

Објасните како корен држи дрво за земљу. Укажите на сличност 
између корења дрвећа и стопала деце. Потом питајте децу који 
делови тела имају сличности са деловима  дрвета (гране и руке, 
стомак и стабло, кожа и кора дрвета). 

6. Објасните им да су биљке живе и да им је потребна пажња и 
поштовање. Објасните да биљкама треба вода баш као и нама: 
користећи флашу воде, покажите како да залију дрво и објасните да 

тако биљке пију воду. Дајте флашице деци и охрабрите их па нека и 
она залију дрвеће. 

7. Реците им како је њихово дрвеће важно јер је оно специјално за 
околину. Помажу нам јер нам дају сенку, помажу да имамо енергију и 
чине нас здравима. 

8. Ако сте успели у томе да укључите људе из заједнице који се брину 
о дрвећу и биљкама у околини, замолите их да објасне деци шта они 
раде за биљке да би биљке могле да расту и биле здраве.

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 се упознати са природом, 
заштитом и чувањем 
природе 

 сазнати шта су то природна 
богатства

 унапредити поштовање 
према местима и 
богатствима око њих
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Активност 29 ПРИРОДА ОКО НАС

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Кад се вратите у вртић, нека деца седну укруг. Прочитајте им причу 

„Наша нова планета“. 
2. Питајте децу:

•  Зашто нова планета није за децу? 
3. Дајте сваком детету лист папира и нека свако дете нацрта своју нову 

планету и нека укључи све ствари које би ту ставило. (Ако су средства 
за цртање ограничена, донесите неке ствари) и нека деца изаберу 
оне које би волела да имају на својој новој планети.

4. Помозите им да напишу своје име на полеђини цртежа и ставе тај 
цртеж у афлатон путну кутију.

Замолите родитеље да помогну у организацији активности 
сађења дрвећа. Нека родитељи међусобно разговарају 
које дрвеће би требало посадити и како могу да набаве 
саднице. Посадите дрвеће  са децом. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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Активност 29 ПРИРОДА ОКО НАС   Наша нова планета

Бугабуси су били веома срећни када је њихов велики 
свемирски брод слетео на планету Овердер. Коначно су 
пронашли нови дом. 

„Хајде да прво проверимо је ли безбедно овде на планети 
Овердер“, рекао је старији Бугабус. 
Старији Бугабуси удахнуше ваздух. Загазили су у воду. 
Пробали су воће са разних дрвећа и биљака. Када су се 
уверили да је безбедно, почели су да граде нови град. 
Стручњаци су одржали састанак. Био је ту стручњак 
за мостове. И стручњак за зграде. Био је и стручњак за 
аутомобиле и за куће. Направили су планове за нови град.

После разговора са свим стручњацима, старији Бугабуси 
су почели изградњу. 
Кад су изградили град, сви су били одушевљени. Сви су 
му се дивили. Сви су били срећни. 

Сви, осим деце. Знате ли зашто?
Изградили су само неколико школа за децу. Све су биле 
много високе и у њима је било много деце. И све су биле 
много далеко од места где су деца живела. 

Такође, није било довољно игралишта. А и била су 
превише близу путева. 

Због тако много високих зграда, деца Бугабуси скоро да 
нису имала прилику да се играју на топлом сунцу или 
киши. 

Могла су само да играју игрице на компјутерима уместо 

на улици, па нису ни уживала у игрању. Нису могла да 
се веру по дрвећу и да беру воће јер су све то радиле 
машине. 

Деца различитих способности нису могла да раде шта су 
хтела јер су увек била у кућама или у школама. 
Поврх свега, било је тако много правила!

„Где смо погрешили?“, питали су се стручњаци за мостове, 
зграде, путеве и куће. 
Хајде да питамо децу, помислили су. 
Стручњаци су много научили када су разговарали са 
децом. 

Деца су имала много идеја за изградњу новог града. 
Више од свега, стручњаци су научили да слушају децу и да 
размишљају о њиховим потребама када планирају град. 
Уз помоћ деце, стручњаци су поправили град. 

Деца Бугабуси и старији Бугабуси заједно су славили кад 
је завршен град. Од тада живот је био срећан и миран на 
планети Овердер. 

Кад год су прављени нови пројекти који су се односили 
на децу, стручњаци су увек тражили мишљење деце.
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Aктивност 30   ПРИРОДА ЈЕ НАША ОДГОВОРНОСТ

Интеракција: 
 унутра/напољу  
васпитач- цела група  
васпитач-мала група

Области развоја 
  когнитивна
  друштвена
  физичка

Потребан материјал:
исечци из часописа са 
следећим сликама: камен 
или минерал, животиња, 
биљка или дрво
велики табаци белог папира 
(по један за сваких петоро 
деце) са натписом "Ово 
добијамо од дрвета" у врху 
папира
стаклене тегле са зрнима 
пасуља и мало тканине, 
марамице или парчета 
памука за узгајања (једна 
тегла на сваких петоро деце) 
исечци из часописа са 
разним производима, 
укључујући различите 
производе који се добијају 
од дрвета, као што су папир, 
дрва за потпалу или делови 
дрвеног намештаја

Трајање:
 55 минута

ПРИПРЕМА ВАСПИТАЧА: 
• поставите по једну слику камена, животиње и неке биљке или дрвета у три 

различита угла просторије. Водите рачуна да деци оставите простор да шетају 
или трче између њих. Ако сте у могућности, ову активност можете обављати и 
напољу.

• подсетите се Активности 6: Жив сам, јер се у овој активности користе 
неке речи и знања из претходне.

ПОЧЕТАК: (15 МИНУТА)
1. Окупите децу у круг и покажите им три слике које сте поставили око 

њих. Питајте их: Шта видите?

2. Истражимо особине сваког од тих елемената. Објасните им да ћете 
поменути неку особину која припада неком од појмава са слика. 
Подстакните децу да прошетају или да дотрче до оне слике за коју мисле 
да има поменуту особину. 

3. Помените неку од следећих особина:
a. потребна му је вода како би преживело
b. потребна му је светлост да би преживело
c. може да се креће
d. може да се њише
e. може да лети
f. може да се размножава (ако је ова реч сувише компликована 

можете рећи "може да прави друга жива бића која су као и оно")
g. потребна му је храна како би преживело
h. не креће се
i. не треба му вода или храна да би преживело
j. потребан му је ваздух да би преживело

4. После сваке изјаве, оставите довољно времена за разговор: Зашто мислите 
тако? Зашто сте одабрали тај елемента? Да ли неко мисли другачије? 
Подсетите децу да се не плаше погрешног одговора, као и да сви можемо да 
учимо једни од других.

5. Подсетите се живих и не-живих ствари из активности 6: Жив сам. Помозите 
деци да се присете разлике између живих и не-живих ствари. Подстакните 
их да се сете неких примера живих и не-живих ствари да кажу њихове 
особине.

6. Нагласите им да, као и ми, све живе ствари имају неке потребе. Питајте 
их: Шта мислите, које су потребе дрвета? Како можемо да им помогнемо 
да преживе?

УЧЕЊЕ: (20 МИНУТА)
1. Питајте децу: Шта мислите, да ли је дрвеће важно? Подсаткните групни 

разговор дајући одређене примере: Ако је много врућина, где бисте радије

седели: на сунцу или испод дрвета? Да ли знате од чега су направљене 
клупе у нашој учионици? 

2. Позовите децу да прошетају учионицом и да покажу све предмете за које 
мисле да су направљени од дрвета.

3. Ово можете поновити тражећи од њих да покажу предмете који су 
направљени од других природних материјала, као што су памук, кожа исл.

Додатни изазов:
4. Подстакните размишљање деце о значају природних сировина. Покрените 

разговор питањем: Шта мислите, због чега су природне сировине нама 
толико значајне?

5. Изазовите децу да поброје предмета које свакодневно користимо а који 
су добијени од дрвета: нпр. дрва за потпалу, намештај, папир исл.

6. Оформите мање групе од по петоро деце и подстакните их да свака група 
направи сопствени постер "Ово добијамо од дрвета". Поделите свакој 
групи велики табак папира и неке слике са производима од дрвета.

7. Подстакните сваку групу да мало размисли и да пронађе који су предмети 
направљени од дрвета. Изненадите их неким неочекиваним сликама 
предмета као што су гумица, лак за косу, гумене рукавице, исл.

8. Када је све завршено, позовите сваку групу да покаже свој постер. Питајте остале 
да ли имају још неке идеје. Уведите их у разговор о њиховим идејама.

9. Ако сте у могућности, окачите све постере на зид, како би родитељи/
старатељи могли да их виде када доведу или дођу по децу.

10. Шта још би могли да смисле?  Подстакните децу да наставе са 
тим истраживањем код куће са родитељима.

РАЗМИШЉАЊЕ: (20 МИНУТА)
1. Питајте децу шта мисле, коме припадају сви ти ресурси: Шта мислите, 

коме припада сво то дрвеће у шуми? A вода у језерима? A реке?

2. Нагласите концепт подељене одговорности. ко би требало да се побрине 
да они остану здрави и безбедни? Објасните им да природни ресурси не 
припадају само мени или само теби, већ свима нама. Сви смо ми одговорни 
за њихову добробит и они су подједнако важни свима нама.

3. Како би сте даље развили разговор о природи, бризи и одговорности, 
можете подстаћи децу да засаде семе у неку посуду. Било би добро да 
истражите која биљка лако и брзо успева и лако се налази у вашем крају. 
Као пример, погледајте информацију дату у Tip Box о томе како се гаји 
пасуљ.

Циљеви часа
У овој активности дете ће:

повећати схватање појмова 
природних ресурса (нпр. дрвећа, 
биљака, воде исл.) 
разумети зашто је брига о 
природи толико значајна и како 
сами доприносимо томе 
разумети да смо сви одговорни за 
добробит природе која нас 
окружује

Речи дана: 
 опстанак, потреба
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Aктивност 30          ПРИРОДА ЈЕ НАША ОДГОВОРНОСТ

Мањи изазов:
4. Припремите неколико стаклених тегли са пасуљем који је никао.

5. Покажите деци тегле. Упитајте их: Шта мислите, шта ће се догодити 
у стакленој тегли?

6. Поделите децу у групе, свакој дајте по једну теглу.
Подстакните сваку групу да залива пасуљ сваки дан и да брине о биљци. 

7. Зар неће бити забавно посматрати како пасуљ расте  Подстакните децу 
да бележе своја запажања наредних недеља у сопственом Дневнику 
биљке (види пример на стр.139).

Додатни изазов:
8. Кажите деци да направе групе од по петоро њих.
9. Поделите свакој групи стаклену теглу, комад тканине или марамицу или 

парче памук и пасуљ.

10.Научите их како да узгоје пасуљ.
11. Подстакните децу да се сами организују и поделе одговорност како 

би заједно узгојили пасуљ. Могу и сама да воде свој дневник биљке 
уколико то пожеле (види пример у наставку). На сваких неколико 
дана тражите од деце да нацртају оно што виде у својој стакленој 
посуди. После неколико недеља можете заједно да проверите како 
се семе променило. Да ли можете да претпоставите шта се дешава 
испод земље 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
Подстакните свако дете да одабере природни ресурс који 
само жели да даље истражује са својим родитељима/
старатељима: вода, земља, цвеће, краве, рибе исл. Зашто је 
то важно?  Шта ми са тиме радимо?  Тражите им да на 
папиру нацртају одговоре на ова питања и да своје цртеже 
донесу следећи пут. Искористите модел писма са стр.138 
како бисте комуницирали са родитељима/старатељима. Не 
заборавите да персонализујете писмо; можете замолиити 
децу да вам у томе помогну.
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Активност 30          ПРИРОДА ЈЕ НАША ОДГОВОРНОСТ             писмо родитељима/старатељима

• Поштовани _______________________,
• 
•ових дана заједно истражујемо природне ресурсе.Деци
се допада да уче о биљкама, води, дрвећу исл.
•Да ли бисте помогли да Ваше дете научи што више о
томе? Заједно одаберите неки природни ресурс који
ћете скупа истраживати. Нека Ваше дете мисли на то
сваки пут када га буде користило. Шта се са њим ради?
Зашто је важно?
Ако имате времена, помозите детету да нацрта оно
што је открило о том природном ресурсу који сте
заједно изабрали.•
 Хвала!•
• Срдачан поздрав,
• 
• _______________________

• Поштовани _______________________,
• 
•ових дана заједно истражујемо природне ресурсе.Деци
се допада да уче о биљкама, води, дрвећу исл.
•Да ли бисте помогли да Ваше дете научи што више о
томе? Заједно одаберите неки природни ресурс који
ћете скупа истраживати. Нека Ваше дете мисли на то
сваки пут када га буде користило. Шта се са њим ради?
Зашто је важно?
Ако имате времена, помозите детету да нацрта оно
што је открило о том природном ресурсу који сте
заједно изабрали.•
Хвала!•

• Срдачан поздрав,
• 
• _______________________

• Поштовани _______________________,
• 
•ових дана заједно истражујемо природне ресурсе.Деци
се допада да уче о биљкама, води, дрвећу исл.
•Да ли бисте помогли да Ваше дете научи што више о
томе? Заједно одаберите неки природни ресурс који
ћете скупа истраживати. Нека Ваше дете мисли на то
сваки пут када га буде користило. Шта се са њим ради?
Зашто је важно?
Ако имате времена, помозите детету да нацрта оно
што је открило о том природном ресурсу који сте
заједно изабрали.•
Хвала!
Срдачан поздрав,

•
• 
• 
• _______________________

• Поштовани _______________________,
• 
•ових дана заједно истражујемо природне ресурсе.Деци
се допада да уче о биљкама, води, дрвећу исл.
•Да ли бисте помогли да Ваше дете научи што више о
томе? Заједно одаберите неки природни ресурс који
ћете скупа истраживати. Нека Ваше дете мисли на то
сваки пут када га буде користило. Шта се са њим ради?
Зашто је важно?
Ако имате времена, помозите детету да нацрта оно
што је открило о том природном ресурсу који сте
заједно изабрали.•
Хвала!•

• Срдачан поздрав,
• 
• _______________________
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Активност 30          ПРИРОДА ЈЕ НАША ОДГОВОРНОСТ            Мој Дневник биљке

O O O O O

• дан 1. • дан 3. • дан 7. • дан 10. • дан 15.

Подстакните децу да нацртају развој њихове биљке у свом Дневнику биљке. Ево примера:
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НОВАЦ И ЈА: 
Трошење, штедња и дељење с другима

ОБЛАСТ  5

5



This section explores basic fi nancial literacy concepts, and builds upon them to help children make their fi rst steps into Social and Financial Education. 
The section is structured in such a way so that the children will fi rst learn to understand what money is and that it has value. Then, they will start 
exploring what it means to spend, save and share. And fi nally, the children will be encouraged to use all the concepts and skills that have been learnt 
and developed throughout the curriculum to set up a basic enterprise. In particular, the culminating module (Module 12) will introduce the children 
to the basic concepts of Social and Financial Enterprise. It suggests two examples of activities that will encourage children to raise small amounts of 
money: a market and an exhibition (Activities 39a and 39b). The two activities could be done together to create an Afl atoun Fair that lasts more than 
one day. Alternatively, the facilitator could also choose to only do one of the two activities, depending on the availability of time and resources. Either 
way, the family is encouraged to participate during these activities. The fi nal step of the module will introduce the children to diff erent options on how 
to use the money raised, and will once again explore ideas of saving, spending and sharing. 

5 ME AND MONEY: 
SPENDING, SAVING AND SHARING

ОБЛАСТ 5

Ово поглавље помаже деци да схвате појам основне финансијске писмености и науче прве кораке за друштвено и финансијско образовање. 
Област је тако састављена да деца прво уче да разумеју шта је новац и да има вредност. Потом, почињу да истражују шта значи потрошити, 
сачувати и поделити. На крају, деца ће бити охрабрена да користе све појмове и вештине које су научила и развила кроз активности и програм, 
да поставе једноставан пројекат. Нарочито у последњој компоненти (К12), деци ће бити представљен појам једноставног друштвеног и 
финансијског пројекта. Предложена су деци два примера да их охрабре да сакупе малу суму новца: пијаца и изложба (активности 39а и 39б). 
Обе активности могу бити заједно остварене као Афлатон сајам који траје више од једног дана. Васпитач се може определити да ради само 
једну од две активности зависно од расположивог времена и средстава. У сваком случају, чланове породице охрабрујемо да се укључе у 
активности. Последњи корак у овој компоненти упознаће децу са различитим могућностима да искористе прикупљени новац и још једном ће 
истражити идеје за штедњу, трошење и дељење.  

5

K 8:  Потребе и жеље 

K 9: Знам своја  
средства

K 10: Могу да   
уштедим
своја средства

K 11: Могу да   
бирам како дa  
потрошим своја 
средства

K 12: Наш Афлатон  
сајам

KOМПОНЕНТА

A 26:  Шта ми је заиста потребно?

A 27:  Могу да остварим своје снове
A 28:  Свет за децу
A 29:  Прича о новчићу 

А 30:  Прича о цврчку и мраву

А 31:  Вода је наше богатство!

А 32:  Одакле долази новац? 

A 33:  Овако проводим време 
A 34: 1, 2, 3... афлатон новчићи
A 35:  Шта новчићима можемо да купимо
A 36:  Прича о ждралу и његовом јату 

A 37: Штеди, троши и подели с другима
A 38:  Припремање за наш сајам –   како  

трошимо свој новац ?
A 39a: Пијачни дан
A 39b: Изложбени дан
A 40:  Трошење наших афлатон новчића  

45 мин.

45 мин.
45 мин.

50 мин. - 2 дана

50 мин.

50 мин.

35 мин.

60 мин.
60 мин.
60 мин.
60 мин.

60 мин.
60 мин.

125-150 мин. у 3 дана
125 мин.у 3 дана

60 мин.

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Препоручена

Изборна
Препоручена
Препоручена
Препоручена

Препоручена

Препоручена

Свет за децу 

Прича о новчићу 

Прича о цврчку и 
мраву

Прича о ждралу и 
његовом јату

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ  СТАЊЕ ПРИЧА /ПЕСМА АКТИВНОСТ У 
ПРИРОДИ 

НОВАЦ И ЈА

Трошење, штедња и дељење с другима



Активност 31 ШТА МИ ЈЕ ЗАИСТА ПОТРЕБНО?

Пре активности напишите реч ПОТРЕБЕ на једној кутији и реч ЖЕЉЕ 
на другој кутији. Поделите листове папира на два дела и са једне 
стране папира на врху стране напишите ПОТРЕБЕ а на другој ЖЕЉЕ. 
Припремите две карте од папира, на једној напишите великим словима 
ПОТРЕБЕ, а на другој ЖЕЉЕ.

УВОД  У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Подстакните децу да се присете које су ствари продала током игре 

мала пијаца. 
2. Кажите деци да се ствари које се продају називају роба и да у 

различитим продавницама продају различиту робу. 
3. Да бисте им помогли да разјасне шта је то роба, питајте их: 

•  Шта мислите, која се роба продаје у продавници ципела?
• Која у продавници одеће?
• У продавници намештаја?
• Код продавца аутомобила?

4. Показујући слике занимања исечене из часописа, можете замолити 
децу да покажу на сликама ствари које су на људима и око њих, као 
што су одећа, ципеле, столице. Објасните деци да су то ствари које се 
могу продавати. 

5. Питајте децу: 
•  Шта купујем ако ЖЕЛИМ нешто што је слатко?
• ...што ће ми дати музику?
• ...што ће ми омогућити да идем на друга места?
• ...што је хладно и укусно?

6. Питајте децу шта људи користе да би купили ове ствари.
7. Објасните деци да ствари задовољавају наше „жеље“ и наше 

„потребе“, а да се новац користи да би се купиле те ствари.

АКТИВНОСТ: (25 минута)
1. Нека деца седну укруг. Ставите две кутије у средину круга.
2. Објасните деци да постоје одређене ствари које су изузетно важне, 

без којих не можемо да живимо, и друге ствари које нам нису 
неопходне за живот. Дајте неке примере:

• Без воде не можемо да живимо, па је то „потреба“.
• Без чоколаде можемо да живимо иако је укусна, па је то „жеља“. 

3. Наведите децу да вам она дају примере тако што ћете их питати:
•  Да ли мислите да је сладолед веома важан? Можемо ли да 

живимо без њега?
• Можете ли да се сетите нечега што је веома важно, без чега не 

можемо да живимо?
4. Кад осетите да су деца схватила разлику између „потреба“ и „жеља“, 

разбацајте исечке из часописа са сликама „потреба“ и „жеља“ по 
средини круга и замолите децу да их ставе у праву кутију зависно од 
тога да ли мисле да је то „потреба“ или „жеља“. 

5.  Када заврше задатак, узмите из једне од кутија неку слику и питајте:
•  Зашто мислите да не можемо да живимо без ове ствари (слика 

из кутије „потреба“)?
• Да ли нам је ова ствар заиста веома важна?
• Зашто нам ова ствар није веома важна (слика из кутије „жеља“)? 

6. Започните разговор о разликама између ове две категорије уз 
питања: 

•  Да ли је важно пити воду?
• Да ли је важно јести храну? Коју врсту хране?
• Да ли је важно јести брзу храну?
• Да ли је важно имати сигурно место за спавање?
• Да ли је важно имати одећу?

Питајте неколико деце зашто се слажу или не слажу са одговорима. 
7. Подсетите децу да су све ствари без којих не можемо да живимо 

„потреба“. Објасните колико нам је важно да имамо ове ствари у 
нашем животу и како би увек требало да се побринемо да их сви 
имају. Питајте опет: 

• Да ли је важно да пијемо воду?
• Да ли је важно да једемо брзу храну?

8. Поновите које ствари су „потреба“ помоћу картица с исписаним 
речима да појачате поенту.

9. Објасните да све оно што није „потреба“ јесте жеља. То су ствари 
које можемо имати у нашем животу али нам нису неопходне да 
преживимо. Питајте:
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Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 научити шта су „ствари“ 
и како оне задовољавају 
људске потребе 

 разумеће разлику између 
потреба и жеља 

 научиће да именују четири 
основне потребе: храна, 
вода, одећа и дом 

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 физичка
 когнитивна

Потребан материјал:
 слике робе која се продаје 
 исечци из часописа о 
разним професијама 

 слике неопходних ствари 
(нпр. храна, вода, одећа и 
дом) из часописа 

 слике ствари које су  жеља 
(нпр. слаткиши, играчке, 
сладолед) 

 две кутије (величина кутија 
за  ципеле) 

 обичан папир (један лист 
по групи)

 лепак

Трајање: 
 45 минута 

Речи дана:  
 ствари; потребе; жеље 
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• Да ли  је важно имати кола? 

10.  Нагласите поново разлику између „потреба“ и „жеља“ уз објашњење
да можемо желети да имамо кола, али да нам она нису потребна јер
можемо да живимо без њих. 

11. Објасните деци да родитељи раде вредно да би зарадили новац да
плате за ствари које су им потребне, као што су вода, храна, стан, као
и ствари које желе, као што су слаткиши, аутомобил, итд. 

12. Кажите деци да се претварају да су родитељи и да треба да одлуче
како да користе новац. Објасните да је у реду да користе новац за
куповину и „жеља“ и „потреба“, али да, ако немају довољно новца, 
морају да одлуче шта прво треба да купе. Замолите децу да скоче ако 
мисле да је одговор „да“ на постављено питање, а да мирно седе ако 
мисле да одговор треба да буде „не“.  Поставите питања користећи 
следеће примере:

• Ако можете да купите или хлеб или слаткиш, да ли треба прво да 
купите слаткиш? (НЕ)

• Ако можете да купите само одећу или само играчку, да ли прво 
треба да купите одећу? (ДА)

• Ако можете да купите само воду или само сок, да ли  прво треба 
да купите воду? (ДА)

13. Пробајте да смислите и друга питања која се тичу потреба и
жеља.

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1.  Поделите децу у групе с по  петоро деце.
2. Дајте свакој групи папир са написаним речима ПОТРЕБЕ/ЖЕЉЕ и 

неколико исечака са сликама ствари које спадају у жеље или потребе. 
3. Замолите децу да залепе слике за које мисле да су потребе и оне 

за које мисле да су жеље на ону страну где мисле да треба.  Тако ће 
направити колаже „потреба“ и „жеља“. 

4. Кад заврше, нека свака група представи своје колаже осталима. 
5. Нагласите опет да постоје многе ствари које желимо, али да је важно 

да прво користимо новац на оне ствари које су нам заиста потребне. 
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Објасните деци да ће касније припремати своју пијацу или 
изложбу и да ће позвати чланове породице и пријатеље да 
посете њихову тезгу/изложбу. 
Како би се припремили за ту активност, објасните деци 
да ће бирати неке врло посебне ствари из својих афлатон 
путних кутија и одлучивати које од њих ће приказивати. 
Замолите децу да понесу своје афлатон путне кутије 
кућама и питају родитеље које ствари им се највише 
допадају/које би купили. 
Објасните деци да ће са родитељима одлучити које ће три 
ствари представити на изложби или продавати на пијаци.
Можете користити пример позивног писма за родитеље 
са стране 101. (Ако је кутија превелика, а родитељи долазе 
у вртић да доведу или одведу дете, могу ову активност да 
ураде и у вртићу).
* У писму наведите искључиво онај догађај који ћете 
организовати (или пијацу/изложбу ако имате времена 
да организујете једно од та два, или оба ако ћете оба 
организовати). 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:

ОБЛАСТ
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• Драги _______________________,• 
• Крај нашег дружења с програмом Афлатон обележићемо посебним догађајем
и организоваћемо Афлатон сајам. Ваше дете, заједно с осталом децом из групе,
припремаће пијачни дан или/и изложбу. Добићете позивницу да учествујете у
овој прослави и посетите тезгу/изложбу.

• 
• Потребна нам је Ваша помоћ да се спремимо за тај дан. Охрабрујемо децу
да „истраже тржиште“ како би одабрала најбоље ствари и предмете које ће
продавати, тј. излагати током Афлатон сајма. Можете помоћи свом детету да
изабере неке специјалне ствари из афлатон путне кутије. Који предмет Вам се
највише допада, или који бисте купили? Одаберите заједно са Вашим дететом
три посебне ствари које ће Ваше дете представити на изложби или продавати на
пијаци. Не заборавите да обележите та три предмета и да подсетите дете да их за
следећи час врати у вртић заједно са кутијом.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги  _______________________,• 
• Крај нашег дружења с програмом Афлатон обележићемо посебним догађајем
и организоваћемо Афлатон сајам. Ваше дете, заједно с осталом децом из групе,
припремаће пијачни дан или/и изложбу. Добићете позивницу да учествујете у
овој прослави и посетите тезгу/изложбу.

• 
• Потребна нам је Ваша помоћ да се спремимо за тај дан. Охрабрујемо децу
да „истраже тржиште“ како би одабрала најбоље ствари и предмете које ће
продавати, тј. излагати током Афлатон сајма. Можете помоћи свом детету да
изабере неке специјалне ствари из афлатон путне кутије. Који предмет Вам се
највише допада, или који бисте купили? Одаберите заједно са Вашим дететом
три посебне ствари које ће Ваше дете представити на изложби или продавати на
пијаци. Не заборавите да обележите та три предмета и да подсетите дете да их за
следећи час врати у вртић заједно са кутијом.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,• 
• Крај нашег дружења с програмом Афлатон обележићемо посебним догађајем
и организоваћемо Афлатон сајам. Ваше дете, заједно с осталом децом из групе,
припремаће пијачни дан или/и изложбу. Добићете позивницу да учествујете у
овој прослави и посетите тезгу/изложбу.

• 
• Потребна нам је Ваша помоћ да се спремимо за тај дан. Охрабрујемо децу
да „истраже тржиште“ како би одабрала најбоље ствари и предмете које ће
продавати, тј. излагати током Афлатон сајма. Можете помоћи свом детету да
изабере неке специјалне ствари из афлатон путне кутије. Који предмет Вам се
највише допада, или који бисте купили? Одаберите заједно са Вашим дететом
три посебне ствари које ће Ваше дете представити на изложби или продавати на
пијаци. Не заборавите да обележите та три предмета и да подсетите дете да их за
следећи час врати у вртић заједно са кутијом.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,• 
• Крај нашег дружења с програмом Афлатон обележићемо посебним догађајем
и организоваћемо Афлатон сајам. Ваше дете, заједно с осталом децом из групе,
припремаће пијачни дан или/и изложбу. Добићете позивницу да учествујете у
овој прослави и посетите тезгу/изложбу.

• 
• Потребна нам је Ваша помоћ да се спремимо за тај дан. Охрабрујемо децу
да „истраже тржиште“ како би одабрала најбоље ствари и предмете које ће
продавати, тј. излагати током Афлатон сајма. Можете помоћи свом детету да
изабере неке специјалне ствари из афлатон путне кутије. Који предмет Вам се
највише допада, или који бисте купили? Одаберите заједно са Вашим дететом
три посебне ствари које ће Ваше дете представити на изложби или продавати на
пијаци. Не заборавите да обележите та три предмета и да подсетите дете да их за
следећи час врати у вртић заједно са кутијом..

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________
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Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради; 
 чуј

Области развоја:
 физичка
 когнитивна

Потребан материјал:
 лопта 
 звезде направљене током 
Активности  19: Испуњење 
жеље 

 неисписане исечене звезде 
(по једна за свако дете) 

 оловке/бојице 
 лепак

Трајање: 
 45 минута 

Пре активности обезбедите да имате звезде – снове које су деца 
правила у Активности 19:  Испуњење жеље. 

УВОД  У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Питајте децу да ли  се сећају приче Зец и корњача и замолите неко 

дете да преприча причу.
2. Питајте децу да ли се сећају шта су то таленти и зашто су они важни. 

Подсетите их да су таленти једна од ствари које нас чине посебним 
и јединственим. Таленти су оно у чему смо добри, као што су 
певање, цртање, трчање, или стрпљивост. Објасните да нам таленти 
помажу да остваримо своје снове. На пример, неко ко је јако добар 
у помагању другима може да оствари свој сан тако што ће постати 
ватрогасац или лекар.

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Подсетите децу да је свако од њих јединствен и посебан и да сви 

имамо различите снове.
2. Нека деца седну укруг и објасните им да треба да кажу једну ствар 

коју воле да раде и ствар за коју мисле да је добро раде. Дајте 
сугестије да помогнете, као  певање, плесање, помагање другима, 
стрпљивост, скакање високо, откривање нових ствари, итд. Подсетите 
их да се те ствари зову таленти. 

3. Додајте лопту једном детету и замолите га да почне игру тако што 
ће гласно изговорити који је његов/њен посебан таленат и додати 
лоптицу другом детету које каже да има исти таленат. Додајте лопту 
другом детету и наставите док сва деца нису навела своје таленте. 

4. Кад су сва деца поделила са другом децом своје таленте, реците им 
да ћете певати песму о томе колико су посебни. Користећи музику за 
песму “Шта ја радим...” (Активност 14), поведите их у песму и замолите 
да следе ваше покрете.

Ја сам посебан/на
(показујте на себе с оба палца)

Ја сам посебан/на
(показујте на себе с оба палца)

Јесам ја, јесам ја
(помените неки таленат који су деца говорила, 

нпр. помажем у кући)
Помажем у кући
Помажем у кући,

Да, да, да!
(подигните високо руке увис)

Да, да, да!
(подигните високо руке увис) 

5. Поновите песму неколико пута мењајући покрете и речи на основу 
онога што су деца раније помињала као таленте. 

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 научити да разумеју да су 
важна и да имају јединствене 
таленте 

 научити да разумеју да могу 
да остваре своје снове 
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УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Покажите деци папирне звезде које су направили у Активности 19: 

Испуњење жеље. 
Поставите им питања:

• Да ли се сећате шта представљају ове звезде?
• Да ли се сећате који је био ваш сан? 

Подсетите их да свако од нас има посебне снове и оно што жели да 
постигне кад одрасте. 

2. Дајте сваком детету његову/њену звезду и питајте: 
• Да ли је ово још твој највећи сан или желиш да га сада 

промениш? 
• Имаш ли нови сан? Зашто?
• Шта мислиш да треба да учиниш да оствариш своје снове? 

 Нагласите да су дечји таленти, између осталог, такође веома важни 
у остварењу снова и да би требало да их мудро искористе. Дајте 
неколико примера. Објасните да могу да науче да користе таленте на 
разне начине и да ће откривати нове таленте како буду расли. 

3. Дајте сваком детету неисписану папирну звезду и реците му/јој да 
нацрта свој таленат на звезди . 

4. Објасните деци да је веома важно да памте које таленте и снове имају. 
Замолите децу да залепе своју звезду са сновима на полеђину звезде 
са нацртаним посебним талентом и да је ставе у афлатон путну кутију. 

5. Поново питајте децу: 
• Да ли је и даље посао који желиш онај исти који си нацртао/ла 

на својој звезди?
• Да ли мислиш да је у реду имати више снова?
• За старију децу: Да ли треба дозволити другима да те зауставе у 

остваривању снова? 
6. Објасните деци да имају право да следе своје снове и развијају своје 

таленте. 

Замолите децу да поделе са члановима породице шта су 
радили у групи. Замолите их да питају своје родитеље: 
„Који су  били твоји снови кад си био/ла дете?“ Можете 
користити пример писма за родитеље са стр. 104. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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ПОДЕЛИАктивност 32 МОГУ ДА ОСТВАРИМ СВОЈЕ СНОВЕ  ПОРУКА ПОРОДИЦИ

• Драги_______________________,
• 
• Ових дана учимо више о сновима и талентима. Ово је
веома важна тема за нас и волели бисмо да је са Вама
истражимо мало више.

• 
• Како бисте помогли детету да  појача разумевање ових
појмова, питајте га шта је данас радило у програму
Афлатот. Испричајте детету које сте Ви снове имали када
сте били дете. Ако можете, нацртајте заједно Ваш сан,
или напишите кратак текст.

• Не заборавите да подсетите дете да понесе цртеж или
састав у вртић за наредни  час.

• 
• Срдачан поздрав,
••
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Ових дана учимо више о сновима и талентима. Ово је
веома важна тема за нас и волели бисмо да је са Вама
истражимо мало више.

• 
• Како бисте помогли детету да  појача разумевање ових
појмова, питајте га шта је данас радило у програму
Афлатот. Испричајте детету које сте Ви снове имали када
сте били дете. Ако можете, нацртајте заједно Ваш сан,
или напишите кратак текст.

• Не заборавите да подсетите дете да понесе цртеж или
састав у вртић за наредни  час.

• 
• Срдачан поздрав,
••
•_______________________
• 

• Драги_______________________,
• 
• Ових дана учимо више о сновима и талентима. Ово је
веома важна тема за нас и волели бисмо да је са Вама
истражимо мало више.

• 
• Како бисте помогли детету да  појача разумевање ових
појмова, питајте га шта је данас радило у програму
Афлатот. Испричајте детету које сте Ви снове имали када
сте били дете. Ако можете, нацртајте заједно Ваш сан,
или напишите кратак текст.

• Не заборавите да подсетите дете да понесе цртеж или
састав у вртић за наредни  час.

• 
• Срдачан поздрав,
••
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Ових дана учимо више о сновима и талентима. Ово је
веома важна тема за нас и волели бисмо да је са Вама
истражимо мало више.

• 
• Како бисте помогли детету да  појача разумевање ових
појмова, питајте га шта је данас радило у програму
Афлатот. Испричајте детету које сте Ви снове имали када
сте били дете. Ако можете, нацртајте заједно Ваш сан,
или напишите кратак текст.

• Не заборавите да подсетите дете да понесе цртеж или
састав у вртић за наредни  час.

• 
• Срдачан поздрав,
••
•_______________________

1465ОБЛАСТ
НОВАЦ И ЈА: Трошење, штедња и дељење с другима
Компонента 10     Са својим талентима могу да остварим своје снове



Активност 33          ЈА ТО МОГУ!

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВАСПИТАЧА: 
• Ако сте у могућности, можете део ове активности да спроведете напољу. 

Присетите се упутстава која су дата у Приручнику за обуку, у вези са 
организовањем безбедне шетње напољу са децом.  Покушајте да нађете  
неке добровољце који би вам помгли; ето још једне прилике да укључите и 
родитеље. Не заборавите да их контактирате на време како бисте били 
сигурни да ће моћи да вам помогну.

• Ако нема могућности да се оде до оближњег парка или места где има нешто 
стабала и биљака, користите исечке из часописа са сликама или направите 
цртеже. 

ПОЧЕТАК: (15 МИНУТА)
1. Пре почетка, подсетите се претходне Породичне активности и позовите децу да

покажу свима цртеже дечјих снова својих родитеља/старатеља.
2. Окупите децу у круг и објасните им да ћемо данас разговарати о 

изазовима. Почните са питањем: Шта значи реч "изазов"? Шта су то изазови?  

3. Подстакните децу да се присете када су се суочила са неким изазовом: 
Са каквом врстом изазова си морао да се суочиш? Шта се онда догодило? 
Шта си ти урадио? Како си се суочио с тим? Можда ћете морати да дате и 
неке примере.

4. А сада ћемо научити нешто више о изазовима и како да се са њима суочимо. 
Кажите деци да ћете сви заједно изаћи напоље. Проверите да знају за 
правила о безбедности када се налазе напољу.  Пустите их да и сами кажу 
нешто ново али обавезно се потрудите да буде поменуто:

• увек држи за руку свог другара до тебе;
• остани тамо где је група;

• чувај се небезбедних места, као што је неки јарак, сметлиште 
или улица или пут са великим саобраћајем.

УЧЕЊЕ: (30 МИНУТА)
1. Када стигнете до парка или места где има дрвећа и биљака, реците деци да 

потраже неку најмању и најнежнију биљку или цвет. Обавезно им реците да 
је не узберу него само да га покажу остатку групе. 

2. када су пронашли такву биљку, подстакните их да својим телима опонашају 
ту малу биљку: можете ли да се склупчате тако да подсећате на ту малу 
биљку?

3. Подсетите се Активности 29 и 30, где су деца истраживала природу. Шта 
мислите да би могло да се догоди вашој малој биљки ако има пуно сунца а 
она добија нешто воде да попије сваки дан? Биљка ће порасти јака и лепа, са 
много листова и цветова. Можете ли да се правите као да сте биљка која 
расте сваки дан? Подстакните децу да се протежу високо ка небу. Мањима 
можете помоћи тако што ћете сами опонашати биљку.

Мањи изазов:
4. А сада да размислимо о изазовима или о тешким ситуацијама. Шта би могло да се 

догоди са биљком ако дуне велики, јак ветар? Шта ако буде превише кише? Шта ако 
буде снега или падне град? Шта ако инсекти поједу то мало мекано лишће? 
Подстакните децу да покрећу тела као да се мала биљка лелуја на ветру.  тражите од 
њих да се покрећу брже или спорије, у складу са оним што им говорите. На пример: 
дува благ, топао поветарац; а сада долази до снажнијег ветра; па онда још снажнијег).  

Додатни изазов: 
4. Помозите деци да размисле о изазовима са којима се може суочити 

мала биљка: Какве се све компликоване ситуације могу догодитит

5. Када су поменули неколико таквих ситуација (киша, ветар, животиње, 
недостатак воде, исл.), наведите их да размисле шта би могло да се догоди 
малој биљци. 

6. А сада их подстакните да померају своја тела као да су бињка на ветру. Нека 
прво покушају а онда им реците да треба да замисле да је дошло до снажне 
олује, која је све јача. Почиње полако, а онда постаје све јача и јача. 
Подстакните их да тела померају као да су биљка у олуји, и да се крећу све 
брже и брже, како олуја све више јача. 

7. Помените следеће акције, остављајући деци довољно времена да сваки 
пут све брже покрећу своја тела:

• трљајте руке заједно
• пуцкајте прстима

Интеракција: 
 напољу и/или унутра
 васпитач - цела група 

Области развоја: 

 физичка
 когнитивна
 друштвена
 емотивна

Потребан материјал: 
Опционо, једино у случају да не 
спроводимо ову активност  
напољу

Исечак из часописа или 
цртеж великог дрвета 
и мале биљке. 

Трајање:
 55 минута

Реч дана: 
 изазов

Циљеви активности  
У овој активности дете ће:

научити како да искористи 
снагу и буде добар друг, 
добар члан породице и 
шире заједнице
да преузме одговорност за 
своје поступке
научити да се носи и да 
превазиђе осећање 
фрустрације, беса или 
страха

TIP BOX: 
У овој активности усредсређујемо се на флексибилност, на 
способност да се суочимо и супроставимо незаобилазним 
изазовима који нам се у животу свакодневно догађају. За децу је 
важно да науче да иду даље упркос разочарењима или 
фрустрацијама, те да остану мотивисана и посвећена. Овде су од 
кључног значаја личне особине и вештине а бројни су начини 
њиховог коришћеља у свакодневном послу. На пример, деци 
можете доделити задатке за које мислите да су им ипак можда 
превише тешки. Можете им допустити да сама истражују, да 
пробају нешто ново, да се суоче са изазовом и пронађу нове 
стратегије за решавање проблема, што је најједноставнији начин 
да сама утврде своје способности и вештине. 
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Активност 33          ЈА ТО МОГУ!

• пљесните рукама
• пљесните бутинама
• лупните ногама
•  пљесните бутинама
•  пљесните рукама
• пуцкајте прстима
• протрљајте шаке
• пљесните шакама

8. А сада, пронађимо велико, јако дрво. Пустите децу да прошетају
около и пронађу такво дрво.

9.Подстакните их да размисле како се то дрво разликује од мале
биљке коју су претходно пронашли: Шта је јаче? Шта је чвршће? 
Шта је више? Чија кора је дебља (можда ћете морати да 
објасните појам "кора" и чему она служи)?

10.А сада, претварајмо се да смо ми то велико, снажно дрво! Подстакните децу
да се растегну што више у вис и да рашире руке и ноге како би били 
изгледали већи, јачи и што чвршће на тлу.

11. Размислимо о изазовима које има ово дрво. Шта би могло да се догоди ако 
дуне јак ветар? Шта ако буде јака киша или пада пуно снега? Шта мислите, 
која ће биљка лакше да поднесе ове изазове: мала биљка или велико дрво?
Зашто тако мислите? Шта бисте ви више волели да будете?

(10 МИНУТА)РАЗМИШЉАЊЕ:  
Напомена: ову активност можете обављати напољу или унутра. 

1. Још једном окупите децу у круг и заједно разговарајте о томе како се велико 
дрво бори са изазовима: Како велико дрво може да победи јак ветар и кишу?

2. А како је то код нас? Како се ми боримо са изазовима? Питајте децу да се 
присете које то изазове имају: Шта је то што вас љути или нервира? За млађу 
децу бисте могли да наведете неколико корисних примера, као што су: Како 
се осећате када вам неко од укућана претура по стварима? Или кад хоћете 
да се попнете на мердевине а не можете? Када је веома тешко отворити 
неку кутију? Када неко изненада случајноо налети на вас док чекате у реду и 
повреди вас?

3. А сада подстакните децу да размисле шта раде у наведеним ситуацијама. 
Подстакните целу групу да размисли који су могући начини да се превазиђе 
проблем и дајте им неке предлоге. Објасните им да свако од нас користи
различите начине и вештине да се избори са изазовима. Ако дрво треба да
буде велико и јако како би се одупрло ветру, ми можемо да будемо
стрпљиви, мудри, прибрани или опрезни како бисмо победили наше изазове. 

4. Подсетите децу да су изазови део нашег живота и да је добро да им се 
супроставимо заузимајући позитиван став. Објасните им да исто као и 
велико, снажно дрво и ми морамо да будемо јаки и стрпљиви како 
бисмо превазишли наше изазове. Такође је важно да нагласите да су 
грешке саставни део учења: сви правимо грешке, и млади и стари. 
Стога, не покушавајмо да будемо савршени, хајде да покушамо да 
учимо заједно! 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
У припреми за следећу активност, када ће деца учити нешто више 
о дељењу, подстакните родитеље/старатеље да са својом децом 
започну разговор о појму "дељење". Реците им да помогну деци 
да изаберу неки предмете или играчку која им је посебно драга, а 
коју ће понети са собом на следећу активност и поделити је са 
псталом децом.  
Постарајте се да деца и родитељи/старатељи разумеју да ће моћи 
да свој омиљени предмет или играчку понесу са собом по 
завршетку активности. Можете користити модел писма које је дат 
на стр.147.
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Активност 33          ЈА ТО МОГУ!

• 
•
Поштовани _______________________,
Наша следећа активност је посвећена учењу о дељењу. То ћемо спровести уз 
радње у којима нам је потребно и мало ваше помоћи. Да ли бисте хтели да 
помогнете да ваше дете сазна нешто више о томе шта значи делити нешто са 
неким? То можете лако урадити тако што ћете на пример, делити храну 
приликом оброка или ћете делити гардеробу са осталим укућанима.
За нашу следећу активност је потребно да свако дете донесе неки предмет или 
играчку који су му посебно драги а коју ће поделити са осталом децом. Можете 
помоћи свом детету око избора тог посебног предмета или играчке коју ће 
понети са собом. На крају активности, свако дете ће понети свој предмет назад 
кући а ми ћемо сепостарати да се ништа не изгуби!
Објасните детету да ће тај предмет поделити са осталом децом, али да не треба 
да се плаше да ће остати без њега јер ће га добити назад на крају активности.
Подсетите обавезно своје дете да понесе свој посебан предмет на следећу 
активност!

Хвала!
Поздрав,
_______________________

•

•

•
•
•
••
•

Поштовани _______________________,
Наша следећа активност је посвећена учењу о дељењу. То ћемо спровести уз 
радње у којима нам је потребно и мало ваше помоћи. Да ли бисте хтели да 
помогнете да ваше дете сазна нешто више о томе шта значи делити нешто са 
неким? То можете лако урадити тако што ћете на пример, делити храну 
приликом оброка или ћете делити гардеробу са осталим укућанима.
За нашу следећу активност је потребно да свако дете донесе неки предмет или 
играчку који су му посебно драги а коју ће поделити са осталом децом. Можете 
помоћи свом детету око избора тог посебног предмета или играчке коју ће 
понети са собом. На крају активности, свако дете ће понети свој предмет назад 
кући а ми ћемо сепостарати да се ништа не изгуби!
Објасните детету да ће тај предмет поделити са осталом децом, али да не треба 
да се плаше да ће остати без њега јер ће га добити назад на крају активности.
Подсетите обавезно своје дете да понесе свој посебан предмет на следећу 
активност!

Хвала!
Поздрав,
_______________________

Поштовани _______________________,
Наша следећа активност је посвећена учењу о дељењу. То ћемо спровести уз 
радње у којима нам је потребно и мало ваше помоћи. Да ли бисте хтели да 
помогнете да ваше дете сазна нешто више о томе шта значи делити нешто са 
неким? То можете лако урадити тако што ћете на пример, делити храну 
приликом оброка или ћете делити гардеробу са осталим укућанима.
За нашу следећу активност је потребно да свако дете донесе неки предмет или 
играчку који су му посебно драги а коју ће поделити са осталом децом. Можете 
помоћи свом детету око избора тог посебног предмета или играчке коју ће 
понети са собом. На крају активности, свако дете ће понети свој предмет назад 
кући а ми ћемо сепостарати да се ништа не изгуби!
Објасните детету да ће тај предмет поделити са осталом децом, али да не треба 
да се плаше да ће остати без њега јер ће га добити назад на крају активности.
Подсетите обавезно своје дете да понесе свој посебан предмет на следећу 
активност!

Хвала!
Поздрав,
_______________________

Поштовани _______________________,
Наша следећа активност је посвећена учењу о дељењу. То ћемо спровести уз 
радње у којима нам је потребно и мало ваше помоћи. Да ли бисте хтели да 
помогнете да ваше дете сазна нешто више о томе шта значи делити нешто са 
неким? То можете лако урадити тако што ћете на пример, делити храну 
приликом оброка или ћете делити гардеробу са осталим укућанима.
За нашу следећу активност је потребно да свако дете донесе неки предмет или 
играчку који су му посебно драги а коју ће поделити са осталом децом. Можете 
помоћи свом детету око избора тог посебног предмета или играчке коју ће 
понети са собом. На крају активности, свако дете ће понети свој предмет назад 
кући а ми ћемо сепостарати да се ништа не изгуби!
Објасните детету да ће тај предмет поделити са осталом децом, али да не треба 
да се плаше да ће остати без њега јер ће га добити назад на крају активности.
Подсетите обавезно своје дете да понесе свој посебан предмет на следећу 
активност!

Хвала!
Поздрав,
_______________________
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Пре активности ставите кутију за посебне дечје ствари и играчке у 
угао собе тако да у њу могу касније да стављају своје омиљене ствари/
играчке.   

УВОД  У АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Како бисте припремили овај део активности, одвојите прво пет 

минута да дозволите деци да деле са другарима своје посебне 
играчке/ствари. Ово ће им помоћи да разумеју појам дељења с 
другима. Не заборавите да им објасните да ће добити назад своје 
ствари/играчке по завршетку активности. 

2. После овога, разговарајте са децом шта значи  поделити нешто с 
другима. Нагласите једноставно правило да се увек чувају ствари које 
се деле са неким или позајмљују. 

Питајте их: 
• Ако позајмите нешто и то поломите или покварите, да ли 

мислите да ће ваш друг/другарица бити срећан/на због тога? 
 Подсетите децу да је важно да се ствари користе пажљиво и да је 

важно да запамте да када као власници деле неку ствар са неким, ту 
ће ствар добити назад. 

3. Нека деца ставе своје посебне ствари у кутију. Објасните им да ће 
касније играти игру Цврчак и  мрав користећи те ствари. 

4. Ако деца не знају шта су мрав и цврчак, покажите им слику оба 
инсекта и питајте их: 

• Шта видите?
• Шта можете рећи о мраву?
• Колико ногу има?
• А цврчак, шта можете рећи о цврчку?
• Које је боје цврчак?

5. Нагласите да су мрави веома мали и да најчешће иду у дугим 
колонама да пренесу храну у своју кућу у земљи. Што се тиче цврчка, 
нагласите да је већи и увек воли да пева, нарочито кад је топло 
напољу. Питајте децу:

• Шта мислите, какав звук прави цврчак? 
 Нека се деца претварају да су цврчци и праве звуке како замишљају 
да пева цврчак. 

6.  Поделите децу у две групе: једна ће бити мрави, а друга цврчци. 
7. Објасните деци да ће играти игру цврчка и мрава. Једно дете ће 

сакрити своју посебну играчку/ствар, а остала деца ће покушати да је 
нађу. Деца која су мрави треба да пузе попут мрава, док деца која су 
цврчци треба да  скакућу по соби баш као инсект којег имитирају. 

8. Замолите једно дете да извади специјални предмет из кутије и да га 
сакрије, док су осталој деци очи покривене и окренута су леђима. 
Замолите децу да стану у врсту и објасните им да ће предмет морати 
да нађу као група, ходајући кроз учионицу као велика змија. Када 
дете сакрије предмет, замолите га да стане поред вас и даје смернице 
осталој деци указујући им да су близу (речима: „топло... топлије... 
вруће“) или далеко од предмета (речима: „хладно... хладније... 
ледено“). 

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна
 друштвена

Потребан материјал:
 Прича: Прича о цврчку и 
мраву (на стр. 141)

 кутија за дечије посебне 
играчке/ствари 

 слика мрава 
 слика цврчка 
 папир величине за постер/
креда за таблу 

Трајање: 
 50 минута

Речи дана:  
 дељење с  другима

Циљеви активности: 
током ове активности 

деца ће:

 схватити да је добро да се 
деле средства која имамо

 разумети да је важно 
да водимо рачуна о 
стварима које имамо и 
које користимо 
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9. Кад група нађе скривену ствар, поновите процес са још двоје -
троје деце и њиховим стварима. Ону децу која нису стигла на ред
да сакрију своју играчку замолите да објасне зашто би поделили са
другарима баш ту играчку. 

10. Вратите све ствари и играчке у кутију за каснију употребу.

АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Нека деца седну укруг. 
2. Прочитајте им причу Цврчак и мрав. Када завршите читање (или 

током читања ако бисте радије тако), питајте децу: 
• Шта је мрав волео да ради?
• Шта је цврчак волео да ради?
•  Шта се десило кад је стигла зима?
•  Да ли би и ти урадио исто?
•  Зашто мислите да је мрав поделио ствари са цврчком?

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Узмите кутију са дечјим посебним и важним предметима.
2. Подсетите децу да ће делити своје омиљене ствари/играчке са 

другом децом баш као што је у причи мрав делио са цврчком.
3.  Поново нагласите једноставно правило чувања ствари/играчака које 

се деле или позајмљују и да треба бити пажљив са њима. Подсетите 
децу на питање које сте раније поставили:

• Ако позајмите нешто и поломите, да ли мислите да ће ваш друг/
другарица бити срећан/на због тога?

4. Замолите једно дете да затвори очи и узме неку ствар из кутије. 
5. Поновите ово с осталом децом. 
6.  Нека се играју/користе те ствари/играчке 5 до 10 минута. 
7. Охрабрите их да се играју заједно или да деле играчке једни с 

другима. 
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Живели једном давно у зеленом пољу 
Цврчак и Мрав.

Цврчак је волео да пева и скакуће по 
цео дан. Цео дан би провео на сунцу 
уживајући у летњем дану, поветарцу и 
мирису траве и цвећа.

И Мрав је волео певање и опуштање, 
али би радио напорно целе дане, 
прикупљао зрна пшенице са далеких 
имања сељака. Ишао би тамо-амо 
носећи храну да је сачува за зиму.
Сваки пут би га Цврчак  погледао и 
насмејао се: „Хајде, пријатељу, зар 
не видиш како је леп дан данас? Зар 
нећеш мало да се одмориш и певаш са 
мном?“

Мали Мрав би погледао пријатеља и 
одговорио: „Ух, волео бих да станем 

и да се мало одморим, али зима 
долази и онда неће више бити лако 
наћи храну. Морам сада напорно да 
радим и будем сигуран да ћу моћи да 
преживим зиму.“ И отишао би даље.
Цврчак би слегнуо раменима и 
наставио да пева и игра весело у 
сенци великог дрвета.

Убрзо је захладнело, а дани су постали 
краћи. Сва храна на пољима била 
је прекривена дебелим снежним 
прекривачем. Цврчак је тражио и 
тражио храну, али ништа није могао 
да нађе.

Када је већ скоро умирао од глади, 
одлучио је да замоли Мрава за помоћ. 
И тако је отишао до Мрава, па закуцао 
на врата.
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„Здраво, Мраве!“ викнуо је ведро.  
„Добри мој пријатељу, смрзавам се 
напољу и немам шта да једем. Молим 
те, помози ми, или ћу умрети од глади 
и хладноће напољу!“

„Знам“,  додао је Цврчак посрамљено, 
„певао сам и играо, уживао у лету. Жао 
ми је. Обећавам да ћу се потрудити 
следећег лета да сачувам и сакупим 
храну за зиму. Молим те, помози 
ми  само овог пута, или ћу умрети 
напољу.“

Мрав га је погледао и насмешио се.
„Наравно, пријатељу, никада те не бих 
оставио напољу на снегу. Уђи, угреј се 
поред ватре! Донећу ти храну.“

„Хвала, никада не бих преживео ову 

зиму без тебе. Како да ти узвратим за 
све што чиниш за мене?“

„Само ми обећај да ћеш бити мудрији 
догодине. И можеш да ми певаш 
док траје зима. Биће нам забавније 
заједно!“
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Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна

Потребан материјал:
 направљене капи воде од 
папира 

 флашице с водом 
 пластичне чаше
 папирна афлатон звезда 
чувара воде

 лепљива трака
 визуелни материјал 
„Афлатон начини чувања 
воде“: затварање славине, 
поправљање цеви кад 
цури вода (стр 147) (један 
комплет материјала по 
детету)

 копије визуелног приказа 
кружења воде (стр. 148)
 оловке/бојице 

Трајање: 
 50 минута

Речи дана:  
 чување богатстава/средстава  

Пре активности  разбацајте папирне капљице воде свуда по учионици. 

УВОД  У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Објасните деци да је неко разбацао много воде по учионици, а да 

добар Афлатон не воли такво расипање. Нагласите да је вода важно 
природно богатство и да ће више научити о томе током активности. 

2. Замолите децу да помогну Афлатону да сакупи капљице воде које 
нађу у просторији. Објасните им да морају то да ураде што брже могу: 
дете који сакупи највише капљица воде добиће посебну награду. 

3. Кад деца сакупе све капљице воде, прођите кроз групу и избројте 
колико је свако дете сакупило капљица воде. Наградите победника 
афлатон звездом чувара воде. Залепите звезду на мајицу детета.

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Питајте децу: 

• Да ли сте жедни?
• Да ли бисте хтели мало воде после толико трчања?

2. Понудите их чашом воде и питајте их како се осећају пошто су је 
попили.

3. Потом питајте децу: 
•  Да ли се сећате шетње у природи и кад сте истраживали дрво?
•  Чега се сећате о дрвету?
• Можете ли наћи сличности између себе и дрвета? (корење 

дрвета слично стопалима, руке сличне гранама, итд.)
•  Можете ли наћи још неку сличност?
• Да ли се сећате како дрво пије? 
• Шта дрво пије?

 Укажите на сличност између њих који су ожеднели после трчања и 
потребе дрвећа за водом. 

• Можете ли да објасните зашто смо заливали дрвеће?
• Када не заливамо дрвеће или биљке, знате ли одакле и како 

добију воду?
• Шта се догоди ако биљке не добију воду?
• Шта је са животињама? Знате ли шта се догоди њима ако немају 

воде?

• А шта ако ми немамо воде?

Помозите деци тако што ћете им показати слику Кружење воде у  
 природи.
4.  Објасните да је вода важна за цео свет: за дрвеће, животиње, нас.

Објасните им да баш као и Афлатон, и ми морамо да будемо пажљиви
 са водом. 

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 упознати различите начине 
чувања воде 

 определити се за различите 
начине којима могу да 
допринесу чувању воде
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УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (20 минута)
1.  Уведите појам чувања природних богатстава и средстава. Објасните 

да можемо чувати разне ствари: воду, дрвеће, новац, итд. 
2. Питајте децу: 

• Шта још можете чувати?
• Да ли се сећате приче о цврчку и мраву?
• Шта је мрав радио? Шта је чувао? 
• Да ли је цврчак чувао средства?
• Можете ли да се сетите на које све начине можемо да чувамо 

воду? 
 Помозите деци давањем предлога као што су: пажљиво сипати воду у 
чашу тако да се не проспе, или да узимају мале количине воде у току 
дана без бацања. 

3. Покажите деци две слике како Афлатон чува воду: Афлатон затвара 
славину и Афлатон поправља цев да не цури вода. Објасните да 
добар Афлатон увек затвара славину кад опере руке јер ће тако 
уштедети пуно воде и помоћи планети. Кад негде цури вода, Афлатон 
увек обавести неког одраслог ко је близу да би се поправио квар. И 
то ће сачувати много воде!!!

4. Питајте децу да ли су спремна да помогну Афлатону у чувању воде. 
Ако јесу, питајте их да се определе како би то волела да раде: 

• Да ли желе да помогну Афлатону тако што ће затварати славину 
кад заврше прање руку, умивање или прање зуба?

или 
• Да ли желе да помогну Афлатону у обавештавању одраслих кад 

цури вода. 
5. Поделите децу у две групе и нека свако дете одабере слику која

одговара ономе за шта се определило. Обавестите их да ће понети те 
слике кући да их са родитељима обоје. 

Напомена: Ову активност можете поновити користећи друга природна 
богатства. На пример, ако желите да говорите о чувању дрвећа, можете 
користити исте кораке и исечене листове уместо капљица воде. 
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Реците деци да понесу свој цртеж како Афлатон чува 
воду кући и да га покажу родитељима. Нека деца и 
родитељи заједно обоје цртеж и замолите децу да објасне 
родитељима да су се одлучила за одређени начин чувања 
воде. Замолите децу да врате цртеже у групу и ставе га 
у своју афлатон путну кутију. Можете користити пример 
писма за родитеље на стр. 148. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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•Испаравање воде

 Продирање

 Подземна вода

Киша и 
снег



ПОДЕЛИАктивност 35  ВОДА ЈЕ НАШЕ ПРИРОДНО БОГАТСТВО!  АФЛАТОНОВ НАЧИН ЧУВАЊА ВОДЕ

1595ОБЛАСТ НОВАЦ И ЈА: Трошење, штедња и дељење с другима 
Компонента 11    Могу да уштедим своја средства



ПОДЕЛИАктивност 35 ВОДА ЈЕ НАШЕ ПРИРОДНО БОГАТСТВО!  ПОРУКА ПОРОДИЦИ

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о природним богатствима и њиховом значају у нашим
животима. Тачније, разговарали смо о чувању воде.

• Одлучили смо да желимо да урадимо нешто више за нашу планету и свако дете је
одабрало  начин на који ће чувати воду.

• Замолите дете да Вам покаже цртеж који је донело кући. То је цртеж „Афлатонов
начин чувања воде“. Он представља начин које је Ваше дете одабрало да чува воду.
Можете подржати Ваше дете у овој идеји тако што ћете заједно да обојите цртеж
који је донело, замолити га/је да Вам објасни који је начин одабрао/ла да чува воду
и тако што ћете му/јој помоћи да оствари начин чувања воде који је одабрао/ла
кроз свакодневне активности.

• Подсетите дете да врати обојени цртеж „Афлатонов начин  чувања воде“ у вртић за
следећи час.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги_______________________,
• 
• Данас смо разговарали о природним богатствима и њиховом значају у нашим
животима. Тачније, разговарали смо о чувању воде.

• Одлучили смо да желимо да урадимо нешто више за нашу планету и свако дете је
одабрало  начин на који ће чувати воду.

• Замолите дете да Вам покаже цртеж који је донело кући. То је цртеж „Афлатонов
начин чувања воде“. Он представља начин које је Ваше дете одабрало да чува воду.
Можете подржати Ваше дете у овој идеји тако што ћете заједно да обојите цртеж
који је донело, замолити га/је да Вам објасни који је начин одабрао/ла да чува воду
и тако што ћете му/јој помоћи да оствари начин чувања воде који је одабрао/ла
кроз свакодневне активности.

• Подсетите дете да врати обојени цртеж „Афлатонов начин  чувања воде“ у вртић за
следећи час.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о природним богатствима и њиховом значају у нашим
животима. Тачније, разговарали смо о чувању воде.

• Одлучили смо да желимо да урадимо нешто више за нашу планету и свако дете је
одабрало  начин на који ће чувати воду.

• Замолите дете да Вам покаже цртеж који је донело кући. То је цртеж „Афлатонов
начин чувања воде“. Он представља начин које је Ваше дете одабрало да чува воду.
Можете подржати Ваше дете у овој идеји тако што ћете заједно да обојите цртеж
који је донело, замолити га/је да Вам објасни који је начин одабрао/ла да чува воду
и тако што ћете му/јој помоћи да оствари начин чувања воде који је одабрао/ла
кроз свакодневне активности.

• Подсетите дете да врати обојени цртеж „Афлатонов начин  чувања воде“ у вртић за
следећи час.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о природним богатствима и њиховом значају у нашим
животима. Тачније, разговарали смо о чувању воде.

• Одлучили смо да желимо да урадимо нешто више за нашу планету и свако дете је
одабрало  начин на који ће чувати воду.

• Замолите дете да Вам покаже цртеж који је донело кући. То је цртеж „Афлатонов
начин чувања воде“. Он представља начин које је Ваше дете одабрало да чува воду.
Можете подржати Ваше дете у овој идеји тако што ћете заједно да обојите цртеж
који је донело, замолити га/је да Вам објасни који је начин одабрао/ла да чува воду
и тако што ћете му/јој помоћи да оствари начин чувања воде који је одабрао/ла
кроз свакодневне активности.

• Подсетите дете да врати обојени цртеж „Афлатонов начин  чувања воде“ у вртић за
следећи час.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________
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Активност 36          ХАЈДЕ ДА РЕЦИКЛИРАМО

159

Интеракција: 
  у учионици 
  васпитач - цела група
  васпитач - мала група

Области развоја: 
 когнитивна
 друштвена
Потребан материјал:
 две канте или картонске кутије
 једна слика или цртеж 
 предмета који може да се 
 рециклира (нпр. пластична
 флаша)
 једна слика или цртеж 
 предмета који не може да 
 се рециклира (нпр. кора од 
 банане - овај предмет 
 можете заменити уколико
 говорите о органском
 отпаду 
 предмети или исечци из 
 часописа са сликама 
 предмета који предстаљају
 отпад (нпр.  остаци од воћа 
 или поврћа, пластичне 
 флаше, конзерве, исл.)
 за свако дете по једна 
 пластична боца 
 доста декоративног
 материјала
 лепак

Трајање: 
  35 минута

Реч дана: 
 поновно коришћење; рециклажа

УВОД У АКТИВНОСТ:
• Ову активност можете спроводити током више дана, у зависности од тога 

колико предмета ће деца желети да украсе и какве ће им идеје пасти 
напамет у вези са украшавањем уз помоћ предмета који се рециклирају.

• Ако користите стварне предмета, проверите да ли су они очишћени и 
безбедни (без оштрих делова, без прљавих или замашћених површина, 
исл.)

• Свака држава има свој сопствени начин на који третира отпад. Негде је могуће 
рециклирати стакло, пластику и папир; сваки од ових елемената се раздваја у 
посебне контејнере за отпад, који не служе истовремено и за биолошки отпад. 
Негде, пак, постоји опција за рециклажу само неких или ниједног од 
наведених елемената. Дакле, можете ову активност прилагодити приликама у 
свом окружењу, са нагласком на то како се управља отпадом у вашој земљи и 
где иде која врста отпада. У примеру који ми дајемо, правићемо разлику само 
између онога што може и онога што не може да се рециклира или употреби 
поново. 

• Поставите у просторију две канте или картонске кутије. На једној напишите 
"за рециклажу / за поновно коришћење и/или налепите слику пластичне 
боце. На другој напишите "отпад" и/или налепите слику нечега што не може 
да се рециклира (као што је поломљена пластична кутија или биолошки 
отпад).

• За старију децу, и у зависности од контекста, можете такође увести и појам 
биолошког отпада. У том случају можете додати још једну канту на којој 
ћете написати "биолошки отпад" и/или залепити слику коре од банане.

• Пре него што деца уђу, побацајте по просторије разне предмете или 
слике предмета.  Ту може бити кора од банане, празне пластичне боце, 
папир, стаклене флаше, конзерве исл.

• Не заборавите да овде можете користити и рукотворине које су раније 
наравила деца у оквиру ове активности, што може бити једна од главних 
компонената завршног дела активности, нашег Афлатон Сајма (Актиовност 
43 на стр. ххх).

АКТИВНОСТ: (15 МИНУТА)
1. Аух  Какав хаос Када деца уђу, покажите им колико сте изненађени 

и разочарани што сте затекли такав неред у учионици.

2. Хајде да заједно очистимо просторију! Пре него што почнете питајте децу 
да ли знају шта значи појам рециклажа. Зна ли неко?

3. Требало би да им објасните да појам рециклажа значи претварање 
отпадака или старих ствари које бацамо у потпуно нове предмете. За нас то 
раде велике фабрике: све што ми то треба да урадимо је да сортирамо наш 
отпадни материјал, као што је пластика, папир или стакло, у посебне 
контејнере.

4. Затим им покажите две канте. Реците им да једна служи за оно што можемо да 
рециклирамо или употребимо поново а да је друга за предмете које не 
можемо да рециклирамо.

5. Помозите деци да покупе све предмете који су разбацани по учионици и да 
их сортирају у једну од две канте. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ:  (30 МИНУТА) 
1. Направили смо одличан посао када смо почистили учионицу! Хајде да се 

скупимо у круг и погледамо отпад који смо сакупили. извадите пластичну боцу из 
канте за рециклажу. Објасните деци да се пластична боца може рециклирати те 
да је зато треба бацити у одговарајућу канту. Али исто тако, она се може и 
поново искористити. Питајте их да ли знају шта значи поново искористити. 
Зна ли неко?

2. Као и рециклажа, поновно коришћење је начин да се ресурси мање троше и да се 
води рачуна о животној средини. Поново искористити значи искористити нешто још 
једном уместо да се једноставно баци у отпад. То обично значи да се том предмету 
пронађе нова намена. 

3. Подстакните децу да размисле о начинима на које би празна боца могла поново да 
се искористи. Колико забавних и корисних ствари би могли да направимо од ње?

Мање изазове:
4. Да бисте им заголицали машту, не би било лоше да деци дате неке сугестије. 

На пример, флашу можемо тако да декоришемо да она постане наша 
специјална касица-прасица или можда ваза.  Могли бисмо да је исечемо на 
пола и направимо неколико лепих посудица за ситне играчке или друге мале 
предмете.

5. Када деца одлуче шта желе да ураде са пластичном боцом, поделите их у 
мање групе и свакој групи дајте материјал којим могу да декоришу своју 
пластичну боцу.

6. у зависноти од тога како деца желе да поново искористе боцу, можда ће им 
бити потребна помоћ око сечења пластике или прављења отвора за 
убацивање новчића, уколико се одлуче за касицу. 

Додатни изазов:
4. Дајте деци слободу да сами изнесу своје идеје о томе како би 

поново искористили пластичну боцу. 

5. Поделите децу у мање групе како би направили уметничке радионице. 
Свакој групи дајте пластичну боцу и нешто природног материјала који ће им 
помоћи да изразе своју кративност, стварајући неке лепе предмете. 
Можете, на пример, да им дате лишће, перца од птица, цвеће, као и лепак, 
фломастере или водене бојице, канап, шарену тканину, старе новине или 
часописе.

6. На крају ове активности, позовите децу да представе свој рад свима осталима 
а затим их подстакните да склоне свој рад на сигурно. Јер, на крају крајева, 
требаће нам за наш Афлатон Сајам!

Циљеви активности 
Током ове активности деца ће: 

 разумети шта значи  рециклажа 
 разумети значај  рециклирања
 и поновног  коришћења 
 спроводити рециклажу као  део
 уштеде ресурса 
 правити рециклиране предмете
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Активност 36          ХАЈДЕ ДА РЕЦИКЛИРАМО

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 МИНУТА)
1. Позовите децу да се врате у круг.
2. Поразговарајте о свим различитим начинима на које се боца може поново 

искористити. 
Подстакните децу да размисле о свим тим разним стварима које су 
урадили, као и да ли постоје још неки начини на које се боца може поново 
искористити.

3. Хајде да поново бацимо поглед у канту и да видимо постоји ли још нешто 
што можемо поново да искористимо?
Извадите неки предмет из канте за отпад и подстакните децу да размисле 
како би тај предмет могао поново да се искористи.

Додатни изазов:
4. Подсетите децу да се неки предмети могу поново искористити, као што смо 

урадили са пластичном боцом, а да се неки други могу рециклирати. 
Помозите им да се присете да рециклажа значи да се искоришћене ствари, 
као што су часописи, новине, флаше, конзерве исл. шаљу на место где се од 
њих праве неке нове ствари. Тако, на пример, од старог папира можемо 
добити нови.  

5. Подстакните децу да се присете свог обећања да ће штедети воду, из Активности 
35: Вода је наш ресурс. Зашто смо одлучили да кориситмо мање воде? Зашто је 
важно да сачувамо воду и остале ресурсе? 

6. Подстакните децу да истраже шта значи рециклажа. Као и вода, и све друге 
ствари су ограничене па морамо да их користимо са много пажње. Када 
нешто поново користимо или га рециклирамо, мање ћемо трошити и 
тако ћемо бринути о нашој планети. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
Да ли постоји систем управљања отпадом у вашем крају или у 
граду? Ако постоји, децу бисте могли да подстакнете да сазнају 
нешто више о рециклажи и поновном коришћењу са својим 
родитељима/старатељима? Заједно са родитељима/
старатељима могу да утврде који предмет иде у који контејнер 
за отпад, те да тако помогну при разврставању кућног отпада у 
складу са локалним нормама. Можете искористити модел 
комуникације са родитељима/старатељима који смо дали на 
стр.161. 
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Активност 37 ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ?

Интеракција:   
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна

Потребан материјал:
 чист бели папир за 
прављење додатних 
афлатон новчића

 маказе 
 оловке 
 траке од папира 
 мала кутија (за стављање 
новчића) 

 блокчић 
 афлатон новчићи (од 1 
афлатона, 2 афлатона и 3 
афлатона) направљени 
у Активности 29 Прича о 
новчићу 

 слике извора из којих 
добијамо новац (банке, 
ковница новца, одрасли 
који раде, родитељи/
одрасли који нам дају 
новац) 

 макета окружења из 
Активности 22: Стварање 
мале заједнице (или мала 
кутија да направите макету 
локалне банке)

Трајање: 
35 минута

Пре почетка активности, припремите још афлатон новчића да поделите 
деци као награду током активности, као и за одигране сцене у делу 
активности  Утврђивање наученог. Можете да припремите и додатне 
новчиће које ћете користити током наредних активности (Активност 34, 
35, 37 и 39).
Обезбедите да имате макете заједнице из Активности 22. Ако је  више 
немате, направите макету локалне банке користећи малу кутију.

УВОД  У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Нека деца седну укруг. Покажите им новчиће које сте користили у 

Активности 29: Прича о новчићу. 
2. Питајте их: 

• Шта мислите, одакле долази вода?
• Шта мислите, одакле нам долазе играчке?
• Шта мислите, одакле нам долази  гардероба
• Шта мислите, одакле нам долази новац? 

3. Покушајте да усмеравате разговор да добијете одговоре као што су: 
фабрика, банка, родитељи и посао. 

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Покажите деци фотографије или слике које показују одакле нам 

долази новац. Раширите их по поду. 
2. Објасните деци да ћете им постављати нека питања, а да ће они 

одшетати до слике која показује тачан одговор и стати у ред. Кажите 
им да ће прво дете које оде до тачног одговора/слике освојити један 
афлатон новчић. 

3. Поставите питања: 
• Која слика показује како можемо да зарадимо новац? (одрасли 

који раде)
•  Која слика показује где се безбедно чува новац? (банка) 
• Која слика показује где се производи новац? (фабрика/ковница 

новца) 
• Која слика показује како се дели новац? (родитељи, одрасли који 

нам дају новац) 

4. Питајте децу: 
• Јесте ли икад посетили банку/финансијску институцију? 
• Шта сте тамо видели?
• Шта су људи тамо радили?
• Шта мислите, зашто су то радили? 

5. Приближите деци појмове објашњавањем сваке слике/фотографије:
• Ковница новца: место где се праве папирне новчанице и 

метални новчићи. 
• Банка: место где остављамо новац да буде безбедан (Можете 

заменити реч „банка“ именом/типом финансијске институције 
која постоји у вашем окружењу/заједници).

• Посао: место на ком одрасли зарађују новац радећи разне 
послове. 

• Родитељи/одрасли: одрасли који дају новац деци као поклон 
или џепарац. 

6. Направите имитацију сцене у банци. Поставите макету банке (из 
Макете мале заједнице или ону коју сте припремили пре активности) 
на сто. На траци од папира напишите име банке или нацртајте 
симбол за банку и залепите га на врх макете/кутије. Поставите остале 
реквизите на сто као што су блокчић, оловке и малу кутију која служи 
као касица за новац. 

7. Нека једно дете седне за сто и преузме улогу благајника/касира. 

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 истраживати и разумети 
одакле долази новац

 научити о неким улогама 
банке/финансијске 
институције

 научити како да безбедно 
чувају новац  

1635ОБЛАСТ НОВАЦ И ЈА: Трошење, штедња и дељење с другима 
Компонента 11    Могу да уштедим своја средства



Активност 37 ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ?

Осталу децу поделите у раднике који раде, послодавце који плаћају 
своје раднике и чланове породице (мама, тата, деда, баба, деца). 

8. Дајте деци афлатон новчиће које сте направили пре ове активности. 
9. Направите различите сценарије које ће деца одиграти. 

На пример:
• Радници зидају кућу, и кад им послодавци дају новац, радници 

треба да одлуче колико ће новца оставити у банци а колико ће 
дати својој деци. Онда се кућа сруши и послодавци морају да 
узму новац из банке да би је поново сазидали. Ако нема новца у 
банци јер су радници дали сав новац деци, искористите то као 
тему за разговор. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (5 минута)
1. Да утврдите научено, питајте децу:

•  Ко зарађује новац?
• Као што чувате играчке на посебном месту,  где је новац 

безбедан?
• Одакле одрасли добијају новац?
• Ко вама поклања новац? 

2. Отпевајте песму на мелодију песме „Кад си срећан и кад желиш“ али 
промените речи: 

Кад си касир тада паре бројиш ти! 
Кад си касир тада паре бројиш ти!  

Кад си касир и кад желиш паре да поделиш ти
Кад си касир тада паре бројиш ти! 

Можете поновити исту мелодију песме само са промењеним речима:

 Кад си радник, посао уради  ти!
(питајте их који би посао волели да раде)

 Кад си банкар чврсто врећу  чувај ти! 

3. Отпевајте песму поново и замолите децу да имитирају ваше покрете 
док певате:

Кад си касир тада паре бројиш ти! 
(имитирајте бројење новца)

Кад си касир тада паре бројиш ти!
(имитирајте бројење новца)

Кад си касир и кад желиш паре да поделиш  ти,
Кад си касир тада паре бројиш ти! 

(имитирајте бројење новца)
Кад си банкар чврсто врећу  чувај ти! 

(имитирајте стављање новца у врећу и чврсто држање вреће)
Кад си банкар чврсто врећу  чувај ти!

(имитирајте стављање новца у врећу и чврсто држање вреће)
Кад си банкар и кад желиш новац да сачуваш ти,

Кад си банкар чврсто врећу  чувај ти!

Направите једноставну листу послова у групи. Дајте сваком 
детету 1 афлатон новчић за сваки урађен задатак. Нека 
чувају своје новчиће у афлатон касицама.

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:
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Активност 37 ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ?    „КАД СИ СРЕЋАН...“

Кад си касир тада паре бројиш ти! 
Кад си касир тада паре бројиш ти! 
Кад си касир и кад желиш паре да поделиш ти 
Кад си касир тада паре бројиш ти!

Кад си радник, посао уради ти! 
Кад си радник, посао уради ти! 
Када радиш и кад желиш новчиће да примиш ти, 
Кад си радник, посао уради ти!

Кад си касир тада паре бројиш ти!
Кад си касир тада паре бројиш ти!
Kад си касир и кад желиш паре да поделиш ти,
Кад си касир тада паре бројиш ти!

Кад си банкар чврсто врећу  чувај ти!
Кад си банкар чврсто врећу  чувај ти!
Кад си банкар и кад желиш новац да сачуваш ти,
Кад си банкар чврсто врећу  чувај ти!
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Активност 38  ОВАКО ПРОВОДИМ ВРЕМЕ

УВОД  У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Питајте децу

• Шта радите ујутру? (Помозите им предлозима као што су: прање 
зуба, облачење, доручковање, итд.) 

• Шта радите по подне?
• Шта радите увече? 

 Нека опонашају покрете за сваку ствар коју раде . 
2. Објасните деци да је важно да постоји време за ствари које радимо 

током дана и да одређене ствари радимо ујутру када се пробудимо, 
по подне и увече пре спавања. 

3. Отпевајте песму На овај начин (Активност 15) али замените стихове 
одговорима које деца дају. На пример:

Овако перем зубе ја,
перем зубе,
перем зубе

Овако перем зубе ја
зором сваки дан.    

АКТИВНОСТ: (30 минута)
1. Нека деца седну укруг и прочитајте им причу Афлатон проводи време 

са својим пријатељима. 
2.  Кад завршите са читањем приче, ставите цртеж срећног лица у један 

угао просторије а цртеж тужног лица у други. Објасните деци да ћете 
им читати неке реченице, а они треба да оду до срећног лица ако 
се слажу с оним што сте рекли, или до тужног лица ако се не слажу 
са тим (ако радите са млађом децом, размотрите да ли да поставите 
само нека од ових питања): 

• Афлатон је требало да остане у кревету дуже уместо да се 
пробуди рано да се игра са пријатељима; 

• Афлатон је требало да се игра сам а не да истражује са 
другарима; 

• Афлатон би требало да помогне другарима кад им је потребна 
помоћ; 

• Афлатон  би требало само да буде код куће и не ради ништа; 
• Афлатон би требало да купи сладолед уместо хлеба; 
• Афлатон би требало да иде у школу са својим другарима; 
• Афлатон не би требало да помаже мами у кућним пословима. 

3. Објасните деци да је време важно и да можемо да бирамо шта ћемо 
урадити с нашим временом. Сваки дан одлучујемо да будемо са 
другарима, да помажемо члановима породице, да радимо кућне 
послове, и да радимо све друге ствари које радимо. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (20 минута)
1. Дајте сваком детету папир са нацртана три квадрата. Ако радите 

са старијом децом, можете направити четири или пет квадрата да 
активност буде сложенија. 

2. Нека свако дете, користећи квадрате, направи дневник тако што ће 
нацртати како му/јој изгледа дан од тренутка када се пробуди до 
времена када иде на спавање. 

3.  Ако има времена, нека свако дете представи свој дан осталима у 
групи. 

4. Помозите деци да напишу своје име на дневнику и ставе га у афлатон 
путну кутију.

5. Певајте Афлатонову песму док склањате цртеже.

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна

Потребан материјал:
 оловке 
 слика срећног лица 
 слика тужног лица 
 папир са цртежом три 
квадрата који су унапред 
нацртани (један са 
насловом „јутро“, други са 
насловом „подне“ и трећи 
са насловом „вече/ноћ“) 

 прича Афлатон проводи 
време са пријатељима 
(стр. 63)
 копије приче Зец и 
корњача (за породичну 
активност (стр. 77)

Трајање: 
 60 минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 се упознати са свакодневним 
пословима

 постати свесна избора које 
праве у току дана и како се 
троши време  

Дајте сваком детету примерак приче Зец и корњача да 
понесу кући заједно са обавештењем у којем молите 
родитеље да прочитају причу деци и онда разговарају 
зашто је одлука зеца да спава била погрешна. Можете 
користити пример писма на стр. 153. 

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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Активност 38  ОВАКО ПРОВОДИМ ВРЕМЕ  Порука породици

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о свакодневним навикама и о
добрим и лошим изборима како да потрошимо време.
Да ли желите да помогнете свом детету да истражује
ове појмове мало више?

• Поделили смо деци копије приче Зец и корњача.
Можете тражити од детета да Вам дâ примерак приче
и да му/јој прочитате причу. Можете после читања да
разговарате са дететом о томе зашто је одлука зеца
да спава била погрешна. Надамо се да ћете уживати у
причи!

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о свакодневним навикама и о
добрим и лошим изборима како да потрошимо време.
Да ли желите да помогнете свом детету да истражује
ове појмове мало више?

• Поделили смо деци копије приче Зец и корњача.
Можете тражити од детета да Вам дâ примерак приче
и да му/јој прочитате причу. Можете после читања да
разговарате са дететом о томе зашто је одлука зеца
да спава била погрешна. Надамо се да ћете уживати у
причи!

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о свакодневним навикама и о
добрим и лошим изборима како да потрошимо време.
Да ли желите да помогнете свом детету да истражује
ове појмове мало више?

• Поделили смо деци копије приче Зец и корњача.
Можете тражити од детета да Вам дâ примерак приче
и да му/јој прочитате причу. Можете после читања да
разговарате са дететом о томе зашто је одлука зеца
да спава била погрешна. Надамо се да ћете уживати у
причи!

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо разговарали о свакодневним навикама и о
добрим и лошим изборима како да потрошимо време.
Да ли желите да помогнете свом детету да истражује
ове појмове мало више?

• Поделили смо деци копије приче Зец и корњача.
Можете тражити од детета да Вам дâ примерак приче
и да му/јој прочитате причу. Можете после читања да
разговарате са дететом о томе зашто је одлука зеца
да спава била погрешна. Надамо се да ћете уживати у
причи!

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________
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Активност 39 1, 2, 3... АФЛАТОН НОВЧИЋИ 

Пре активности проверите да ли имате довољно афлатон новчића које 
сте припремили у Активности 32: Одакле долази новац.
Сакријте новчиће по различитим местима у просторији (водите рачуна 
да деца треба лако да их нађу). 
Полепите постере с различитим вредностима новчића у различитим 
угловима просторије (будите сигурни да деца могу да препознају бројеве 
на постерима). 

УВОД  У АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Нека деца седну укруг.
2. Покажите им афлатон новчиће и одсетите их да афлатон новчићи 

имају различите вредности. 
3. Подигните новчић од једног афлатона, новчић од 2 афлатона и 

новчић од три афлатона. 
Питајте децу: 

• Колико афлатон новчића од  једног афлатона треба да дам за 
новчић од три афлатона? 

4. Урадите то исто с осталим новчићима и поставите питање више пута 
да ојачате појмове.

5.  Реците деци да ће ићи у лов на новчиће. Објасните им да сте сакрили 
неке афлатон новчиће, а они треба да их пронађу. 

6.  Кад избројите до три, нека деца крену у лов на скривене новчиће у 
просторији. 

7. Реците деци да имају пет минута да нађу што више новчића. 
8. Кад заврше, нека се врате на своја места. 
9. Поделите децу у групе од по петоро деце. У свакој групи замолите 

децу да открију: 
• Ко има више
• Ко има мање
• Ко има исту суму

10. Нека деца преброје колико су новчића нашли као група. Ако су 
превише мала деца за ово, можете им помоћи у бројању. 

АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Сакупите новчиће од сваке групе и замолите децу да Вам помогну да 

их избројите. Подсетите их да различити новчићи имају различиту 
вредност. 

2. Покажите деци новчић и питајте их да ли он вреди више или мање од 
неког другог. На пример:

• Да ли три афлатон новчића вреде више или мање од једног 
афлатон новчића?

• Колико ми треба новчића од једног афлатона да бих добио/
добила новчић од два афлатона? 

3.  Нека деца остану у својим групама, а ви поново поделите новчиће 
дајући сваком детету по новчић. Пазите да поделите новчиће 
различитих вредности (од једног, два и три афлатона). 

4. Објасните им да ће заједно играти игру вредности. Покажите им 
постере с различитим вредностима новчића. 

5. Реците им да погледају новчиће које сте им дали и да стану испред 
оног постера с новчићем који одговара њиховом. 

6. Кад се групишу испред одговарајућих постера, замолите групу за 
групом да викне вредност свог новчића, на пример:

• Ми смо један афлатон новчић!
• Ми смо новчић од три афлатона! итд.

Додатна активност за старију децу:
7. Замолите децу која имају новчиће од једног афлатона да обрате 

пажњу јер имају веома важан задатак. Подсетите их да су нам за 
новчић од три афлатона потребна три новчића од једног афлатона и 
да су нам за новчић од два афлатона потребна два новчића од једног 
афлатона. Уверите се да разумеју различите вредности новчића. 

8. Замолите децу која имају новчиће од једног афлатона да стану укруг 
око детета које има новчић од три афлатона тако да чине тачан збир 
(свака група одговара новчићу од три афлатона). Помозите им да 
направе пример прве групе окупљајући три детета са новчићима од 
једног афлатона око детета са новчићем од три афлатона.

9. Потом урадите то исто са децом која имају новчиће од два афлатона.

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

 асистент/васпитач – мала 
група 

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна

Потребан материјал:
 афлатон новчићи 
различитих вредности 
припремљени у 
Активности 21 (1 афлатон 
новчић, 2 афлатон новчића, 
3 афлатон новчића)

 постери који приказују 
различите вредности 
афлатон новчића (1 
афлатон новчић, 2 афлатон 
новчића, 3 афлатон 
новчића) 

 лепљиве траке 
 чиоде  

Трајање: 
 60 минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 се упознати са различитим 
вредностима новца

1685ОБЛАСТ
НОВАЦ И ЈА: Трошење, штедња и дељење с другима
Компонента 12     Могу да бирам како да потрошим своја средства



Активност 39 1, 2, 3... АФЛАТОН НОВЧИЋИ 

10. Ако нема довољно деце која имају новчиће од једног афлатона да
би чинила збир од три, или ако их има превише у односу на децу са 
новчићима од три афлатона, можете замолити децу да се удруже да 
направе тражени број. На пример, дете са новчићем од два афлатона 
се придружи детету са новчићем од једног афлатона да стану уз дете 
са новчићем од три афлатона.

1. 
УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (20 минута)
1. Нека деца опет седну укруг и држе новчиће које сте им дали. 
2. Рецитујте заједно песмицу „Једна мала, две мале, три мале парице“ 

неколико пута.

Једна мала, две мале, три мале парице, 
четири мале, пет малих, шест малих парица, 

седам малих, осам малих, девет малих парица, 
десет малих парица и сад испочетка. 

3. Када деци постану познате речи, замолите децу која имају новчиће 
од три афлатона да устану и викну сваки пут када чују речи „три мале 
парице“ у песми. Поновите песмицу овог пута тражећи од деце са 
новчићима од два афлатона да ураде исто на речи „две мале парице“. 
Урадите исто са децом која имају новчиће од једног афлатона.

4. На крају ове активности, тражите од деце да вам врате новчиће које 
су сакупили у лову на новчиће. Објасните да ће вам новчићи бити 
потребни у наредним активностима. Сачувајте новчиће за активности 
35, 37 и 39.
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Активност 40 ШТА НОВЧИЋИМА МОЖЕМО ДА КУПИМО?

Пре почетка активности, сакупите све афлатон новчиће које сте 
припремили током Активности 32. Ако нема довољно, припремите 
додатне новчиће за коришћење у овој и наредним активностима.
Пре почетка активности, сакупите ствари из Активности 24: 
Организовање мале пијаце (ако их још има). Ако нема, припремите нове 
предмете/исечке из часописа предмета који се могу продавати на пијаци.
Сакријте новчиће у учионици, тако да деца могу лако да их пронађу.
Поставите малу пијацу на два стола са стварима које сте сакупили/
припремили. Одредите цену свакој ствари показујући колико афлатон 
новчића је потребно да се купи ствар (нпр: 1 афлатон новчић, 2 афлатон 
новчића, 5 афлатон новчића итд.).
Обезбедите довољно новчића за предмете који су за продају и довољно 
новчића да дате деци која не пронађу довољно новчића током уводне 
активности како би могли да купују ствари у игри мале пијаце током 
главне активности. 

УВОД  У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Обавестите децу да опет иду у лов на новчиће.
2. Нека иду по просторији и пронађу што више новчића.
3. Кад заврше с игром, нека свако дете преброји колико је новчића 

пронашло. Затим, нека свако дете каже гласно колико новчића има. 
Ако треба, нека их преброје уз вашу помоћ. 

АКТИВНОСТ: (30 минута)
1. Дајте сваком детету одређену суму афлатон новчића. 
2.  Представите деци малу пијацу и посебно им скрените пажњу на цене. 

Објасните им да ће куповати ствари на пијаци, али да прво морају да 
саслушају пажљиво шта је потребно купити. 

3. Одредите два детета која ће бити продавци на пијаци,  да стоје свако 
иза „своје“ тезге. 

4. Објасните деци да ћете играти игру „Видим, видим, оно што ти не 
видиш“. Објасните да ћете ви изрећи реченицу, а један члан групе 
треба да купи  новчићима које има тачно ону ствар коју описујете.. 

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 слушај

Области развоја:
 когнитивна

Потребан материјал:
 афлатон новчићи 
различитих вредности 
направљени у Активности 
32

 бели папир (довољан да 
се могу направити цене за 
предмете на пијаци, један 
лист по детету)

 две кесе или корпе 
 ствари за пијацу 
из Активности 24: 
Организовање мале 
пијаце (ако је могуће) или 
нови предмети/исечци из 
часописа односно ствари 
које се могу наћи на пијаци

 оловке/бојице 

Трајање: 
 60 минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

  разумети да се новац користи 
за куповину ствари

  разумети да новац може бити 
употребљен и за потребе и за 
жеље

5. Обезбедите да деца на смену купују ствари, а можете, ако желите, и 
да уписујете наградне поене за тачну куповину. 

6. Поделите децу у две групе и дајте свакој групи кесу или корпу у коју 
ће ставити купљене ствари. 

7. Нека се ваше реченице односе тачно на оне ствари које имате на 
малој пијаци и нека свака реченица одговара стварима на свакој 
тезги. На пример:

• „Видим, видим нешто што ти не видиш,  нешто округло и црвено“.
•  „Видим, видим нешто што ти не видиш,  нешто што можеш да 

пијеш“.
• „Видим, видим нешто што ти не видиш,  нешто зелено“.

8. Нека деца изброје новац после сваке куповине да виде колико им 
је новца остало. Ако треба, направите са децом пробу једне или две 
куповине пре него што игра почне. Укључите макар један производ 
који није потреба. 

9. Старијој деци реците да одаберу неки производ који кошта више 
од количине новчића коју имају. Позовите их да размисле о другим 
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Активност 40 ШТА НОВЧИЋИМА МОЖЕМО ДА КУПИМО?

начинима да купе ствар за коју немају довољно новца (на пример: да 
се цењкају, да споје свој новац са новцем друге деце, и тако даље). 
Такође, направите сценарио по којем ће продавац морати да враћа 
кусур купцу. Нека деца одиграју различите сценарије и упознају се са  
различитим новчићима и њиховим различитим вредностима. 

10. Када су све ствари купљене, нека свако дете покаже шта је купило.
Питајте да ли су купили нешто што није „потреба“. 

11. Нека свако покаже колико још афлатон новчића има после куповине. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Подсетите децу да се новчићи користе да бисмо купили ствари које 

су нам потребне, као храна или одећа, али и оне ствари које желимо, 
као што су чоколада или слаткиши. 

2. Објасните им да је новац средство и да морамо мудро да размислимо 
кад желимо да га употребимо. Повежите то са оним што су научили 
у Активности 31: Вода је наше богатство и објасните им да баш 
као што чувамо воду, морамо да чувамо и новац и размишљамо о 
најбољим начинима да га сачувамо. Нагласите да иако имамо право 
да можемо да платимо за своје потребе, имамо и одговорност да 
мудро користимо новац. Ствари које су нам потребне су важније од 
било чега другог кад је у питању куповина, и треба да научимо да 
правимо мудре изборе када трошимо новац. 

3. Дајте свком детету лист папира и замолите га да нацрта шта би 
волело да уради с новчићима који су му остали. Ако су потрошили 
све новчиће, замолите их да нацртају шта су купили на малој пијаци. 

4. Кад  деца заврше с овом активности, помозите им да се потпишу 
испод цртежа и да га ставе у афлатон путну кутију. 
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Активност 41 ПРИЧА О ЖДРАЛУ И ЊЕГОВОМ ЈАТУ

УВОД  У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Покажите деци слику ждрала и питајте их: 

• Шта видите?
• Шта можете да кажете о његовом кљуну? Ногама? Боји?

2. Кажите деци да се птица зове ждрал и да попут других птица и 
ждрал воли да лети у јату (група птица). Помените да ждралови 
воле да зароне у воду да лове рибу за храну, и да понекад када роне 
пуштају звук као труба када роне. Зато понекад ове птице називају 
„ждраловима трубачима“.

3. Нека деца стану у врсту и глуме да су јато ждралова које покушава да 
улови рибу у води. 

4. Поведите децу и са њима машите рукама као крилима, правите звуке 
као труба док савијате главе да ухватите рибу. 

5. Кад завршите с овом активности, нека се деца врате на своја места, 
а ви им кажите да ћете им прочитати причу о белом ждралу баш као 
оном на слици.

АКТИВНОСТ: (35 минута)
1. Прочитајте деци причу Ждрал и његово јато. Док читате, објасните да 

реч „украсти“ значи узети без дозволе нешто што није наше.
2. После прочитане приче, питајте децу:

• Шта је крађа?
• Зашто су ждралови црног врата били узнемирени? (Зато што су 

им бели ждралови украли рибу)
•  Да ли мислите да треба да крадете од других?
• Да ли би вам се допало да неко узме од вас нешто што сте ви 

зарадили?
• Шта мислите о црвеноглавим ждраловима? Да ли су они добри 

пријатељи јер су тражили од белих ждралова да краду за њих?
• Да ли треба да имате пријатеље који вам кажу да радите нешто 

што не треба да радите? 
• Како мислите да бисте се осећали због тога?
• Шта мислите о ждраловима црног врата? Да ли су они добри 

пријатељи зато што су учили белог ждрала да није лепо красти?

• Да ли бисте се дружили са црвеноглавим ждралом? Или са 
ждралом црног врата? 

3. Подсетите децу о искуству на малој пијаци и како је продавац радио 
напорно да прода ствари. Питајте их: 

• Да ли би било у реду украсти нешто за шта су други радили 
напорно? 

4. Поновите концепт да није у реду украсти нешто. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Вратите се на причу и питајте децу да размисле о својим другарима: 

• Зашто их волите?
2. Дајте сваком детету парче папира и замолите их да нацртају заједно 

себе и своје другове. 
3.  Подсетите децу да су другови добри једни према другима и да је 

важно да буду са пријатељима који их неће повредити или их учити 
лошим стварима. 

4. Нагласите идеју да би требало да буду као бели ждрал који је на крају 
одлучио да буде пријатељ с онима који га не терају да краде. Важно је 
изабрати такве пријатеље. 

5. Кад заврше са овом активности, помозите им да напишу „Моји добри 
пријатељи и ја“ на цртежу и да га ставе у афлатон путне кутије. 

Интеракција:   
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна
 друштвена

Потребан материјал:
 слика белог ждрала 
 Прича: Ждрал и његово јато 
(стр. 161) 

 бели папир (један лист по 
детету)

 оловке/бојице 
 папир и упутство за 
прављење ждрала од 
хартије - оригами (стр. 
159) (један лист папира по 
детету)

Трајање: 
 60 минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 разумети да је крађа лоша 
ствар 

 научити да цене средства која 
су други људи зарадили

 схватити да је важно да се 
друже с онима који имају 
позитиван утицај на њих 

    Нека деца понесу папир и упутство како да направе 
ждрала од папира са својом породицом. Кад направе 
ждрала, нека га донесу у групу да га покажу другарима 
и ставе у своју афлатон путну кутију. Можете користити 
пример писма за родитеље са стр. 164:

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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1.  Почните са квадратним листом
папира. Пресавијте га напола
по дијагонали, а онда поново
пресавијте напола.

5.  Ухватите доњи врх и повуците
нагоре према стрелици. Пресавијте
према испрекиданој хоризонталној
линији. Пресавијте дуж ивица.

9. Пресавијте два доња крака нагоре
између два крила на свакој страни.

2. Ставите палац испод горњег листа и
повуците га на десно да направите
квадрат. Направите оштре ивице.

Окрените папир и поновите корак 5.

10. Мало искривите два врха и
направите оштре ивице. Један од
врхова пресавијте према напред
да направите главу.

3. Окрените папир и поновите корак 2.

7. Пресавијте десни и леви угао
према центру и направите оштре
ивице. Окрените папир и поновите
овај корак.

4. Пресавијте десни и леви угао
према централној линији, ноктом 
направите оштре ивице и поново 
отворите углове.

8. Пресавијте десно крило улево,
окрените папир и још једном
пресавијте десно крило улево.

11. Раширите крила и направите
оштру ивицу. Мало дуните одоздо
у рупу да напуните тело.
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Активност 41 ПРИЧА О ЖДРАЛУ И ЊЕГОВОМ ЈАТУ  „ЖДРАЛ И ЊЕГОВО ЈАТО “

Једном давно, био један обичан 
бели ждрал  који је тражио јато.

Овом белом ждралу је одувек 
било тешко да нађе друштво, јер 
се као обичан, бели ждрал није 
уклапао. Ипак, био је одлучан да 
себи пронађе јато са којим ће 
заједно да једе и лети.

Једног дана, спазио је веома 
популарну групу црвеноглавих 
ждралова који су хватали рибу 
у реци. Слетео је поред њих и 
питао да ли би могао да буде део 
њиховог јата.

Вођа јата је пристао да им се 
придружи иако је обичан бели 
ждрал, под условом да оде до 
реке и донесе неколико риба 
које је јато ждралова црног 
врата уловило.

У први мах, бели ждрал је одбио. 
Рекао је да неће да краде рибу. 
Црвеноглави ждралови су рекли 
да неће постати део јата ако то 
не учини. Сваки ждрал је морао 
да украде рибу пре него што га 
прихвате у јато. Бели ждрал се 
бојао да је ово његова једина 
прилика да буде део неког јата и 
на крају је пристао да украде и 
донесе рибу.
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Активност 41 ПРИЧА О ЖДРАЛУ И ЊЕГОВОМ ЈАТУ  „ЖДРАЛ И ЊЕГОВО ЈАТО “

Одлетео је низ реку до јата 
ждралова црног врата. Убрзо 
је приметио рибе  које су већ 
уловили и приближио се да узме 
неколико комада. Ждралови 
црног врата су разговарали и 
чинило се да га нису приметили. 
Обични бели ждрал је зграбио 
неколико риба у свој кљун и 
полетео. Изненада, један од 
ждралова црног врата га је 
стигао.

“ Зашто нам узимаш рибу?” питао 
је ждрал.
Бели ждрал одговори да не 
жели то да ради, али то је једини 

начин да постане део неког јата 
ждралова.
“Није истина. Нема разлога да 
крадеш рибу. Да си нас питао, 
дозволили бисмо ти да будеш 
део нашег јата.“
Схвативши колико је погрешио, 
бели ждрал спусти рибу и 
извини се за крађу .

Ждралови црног врата су му 
опростили и дозволили да 
постане део њиховог јата. 
Прихватили су га због онога 
што  јесте, обичан бели ждрал, а 
не зато што може да им доноси 
украдену рибу.
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ПОДЕЛИАктивност 41 ПРИЧА О ЖДРАЛУ И ЊЕГОВОМ ЈАТУ  ПОРУКА ПОРОДИЦИ

• Драги _______________________,
• 
• Управо разговарамо о крађи и зашто је она лоша ствар. Говорили смо, такође,
о пријатељству и важности дружења са људима који имају позитиван утицај. Да
уведемо ове појмове, прочитали смо причу о ждралу и његовом јату.

• Поделили смо деци папир и упутство за прављење папирног оригами ждрала.
Можете заједно са дететом да направите оригами ждрала. Ово је забавна
активност!

• 
• Док то радите, зашто не бисте питали дете да Вам каже нешто више о причи
„Ждрал и његово јато“? Можете разговарати о томе зашто је крађа лоша ствар и
тако помоћи детету да још боље усвоји овај појам.

• Подсетите дете да понесе направљеног ждрала за следећи час!
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Управо разговарамо о крађи и зашто је она лоша ствар. Говорили смо, такође,
о пријатељству и важности дружења са људима који имају позитиван утицај. Да
уведемо ове појмове, прочитали смо причу о ждралу и његовом јату.

• Поделили смо деци папир и упутство за прављење папирног оригами ждрала.
Можете заједно са дететом да направите оригами ждрала. Ово је забавна
активност!

• 
• Док то радите, зашто не бисте питали дете да Вам каже нешто више о причи
„Ждрал и његово јато“? Можете разговарати о томе зашто је крађа лоша ствар и
тако помоћи детету да још боље усвоји овај појам.

• Подсетите дете да понесе направљеног ждрала за следећи час!
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Управо разговарамо о крађи и зашто је она лоша ствар. Говорили смо, такође,
о пријатељству и важности дружења са људима који имају позитиван утицај. Да
уведемо ове појмове, прочитали смо причу о ждралу и његовом јату.

• Поделили смо деци папир и упутство за прављење папирног оригами ждрала.
Можете заједно са дететом да направите оригами ждрала. Ово је забавна
активност!

• 
• Док то радите, зашто не бисте питали дете да Вам каже нешто више о причи
„Ждрал и његово јато“? Можете разговарати о томе зашто је крађа лоша ствар и
тако помоћи детету да још боље усвоји овај појам.

• Подсетите дете да понесе направљеног ждрала за следећи час!
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________
• 

• Драги _______________________,
• 
• Управо разговарамо о крађи и зашто је она лоша ствар. Говорили смо, такође,
о пријатељству и важности дружења са људима који имају позитиван утицај. Да
уведемо ове појмове, прочитали смо причу о ждралу и његовом јату.

• Поделили смо деци папир и упутство за прављење папирног оригами ждрала.
Можете заједно са дететом да направите оригами ждрала. Ово је забавна
активност!

• 
• Док то радите, зашто не бисте питали дете да Вам каже нешто више о причи
„Ждрал и његово јато“? Можете разговарати о томе зашто је крађа лоша ствар и
тако помоћи детету да још боље усвоји овај појам.

• Подсетите дете да понесе направљеног ждрала за следећи час!
• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________
• 
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Активност 42  ШТЕДИ, ТРОШИ И ПОДЕЛИ С ДРУГИМА

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

 асистент/васпитач –
појединац

Модалитети учења:
 види
 уради
 чуј

Области развоја:
 когнитивна
 друштвена

Потребан материјал:
 афлатон новчићи 
различитих вредности 
(пет новчића по детету) 
припремљених у 
Активности 32

 кутија или корпа 
 папир да се направе натпис 
„продаје се“ и цене 

 копије илустрација за 
бојење „штеди, троши и 
подели с другима“ (по 
једна од сваке илустрације 
за активност и мешавина 
копија тако да свако дете 
добије по илустрацију) 
(стр. 167) 

 оловке/бојице
 ствари из Активности 24: 
Организовање мале пијаце

 слика срећног лица
 слика тужног лица 

Трајање: 
 60 минута

Речи дана:  
 трошити, штедети, делити 

Пре почетка активности, сакупите ствари које сте користили за 
Активност 24: Организовање мале пијаце или нове ствари/исечке из 
часописа које имате из Активности 35: Шта новац може да купи. 
Одредите количину новчића потребних за  сваку ствар (један афлатон 
новчић, два афлатон новчића...).  Ако радите са млађом децом, можете 
нацртати један кружић, два кружића, итд. уместо писања бројева, 
зависно од количине/вредности производа.
Ставите ствари у корпу или кутију са знаком „продаје се“ и симболом који 
представља распродају, као што је рука са новчићима испод.
Побрините се да имате довољно афлатон новчића из Активности 32: 
Одакле новац долази. 

УВОД  У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Обавестите децу да ће користити неколико афлатон новчића. Не 

заборавите да се присетите различитих вредности новчића пре 
почетка активности. 

2. Сваком детету дајте по пет афлатон новчића. 
3. Реците им да ће морати да одаберу једну ствар коју желе да купе из 

корпе или кутије на којој пише „продаје се“. Објасните да свака ствар 
има одређену цену и да могу да бирају да ли ће потрошити све своје 
афлатон новчиће или ће уштедети неколико новчића. Објасните им 
да ако желе да купе скупљу ствар,  могу да удруже новчиће са неким 
другаром да имају већу суму и заједно купе ту ствар. Објасните да 
ћете ви играти улогу продавца.

4. Нека деца стану у ред и један по један одаберу нешто из кутије/корпе 
и купе. 

АКТИВНОСТ: (30 минута)
1. Нека деца седну укруг и покажу шта су купила. Објасните им да се то 

што су управо урадили зове „трошење“ новца, што значи употребити 
новац за куповину нечега. Питајте их: 

• Ко је потрошио све афлатон новчиће?
• Ко је сачувао нешто новца?

2. Замолите ону децу која су сачувала неколико новчића да их ставе 
у своју афлатон касицу. Објасните им да тиме што чувају новчиће у 
касици, они  „штеде“. Објасните да штедети новац значи остављање 
новца „на страну“ за употребу у будућности, тако да ће моћи да имају 
више новца и купе нешто што је скупље. 

3. Подсетите децу шта су радила у Активности 31: Вода је наше богатство, 
шта су научила о штедњи воде и на сличности са штедњом новца у 
банци. 

4. Питајте децу: 
• Ко је од вас удружио новчиће са неким другаром да купи нешто 

скупље?
5. Објасните им да ово називамо „дељењем“ новца. Објасните им да је 

дељење кад нам неко дозволи да имамо или кориситмо нешто што 
је његово. Подсетите их шта су научили о дељењу посебних ствари и 
играчака у Активности 30: Прича о цврчку и мраву. Повежите с овим 
искуство када родитељи или старатељи деле новац са својом децом. 

6. Поставите слику срећног лица у један угао просторије и слику тужног 
лица у други. Објасните да ћете показати различите слике и рећи 
различите реченице. Ако мисле да је тачно то што сте рекли, нека оду 
до срећног лица. Ако мисле да није тачно то што сте рекли, нека оду 
до тужног лица. 

7. Покажите деци једну по једну сцену или слику „Дељење, трошење и 
штедња“: 

• Дете које купује сладолед, 
• Дете које ставља новац у афлатон касицу, 
• Дете које чека у реду да стави новац на рачун у банци, 
• Дете које купује у радњи, 
• Мајка која даје новац детету, 
• Дете које дели играчку са другом/другарицом. 

8. Док им показујете сваку слику, поставите питање: 
• Шта видиш овде?
•  Шта ради ова особа? 

Обезбедите да деца разумеју шта се дешава у свакој сцени. 
9. Потом подигните једну слику и изговорите неку од следећих 

реченица: 

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 разумети колико је важно да 
штеде, троше и деле

 увежбавати стварање 
навика да доносе одлуке 
када троше  
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• Ова особа дели своја средства, 
• Ова особа штеди своја средства
•  Ова особа троши своја средства.

10. Кад су деца отишла до лица за које мисле да је тачно, започните
разговор уз питање појединој деци:

• Зашто мислиш да ова особа дели нешто с другима? Шта је то због 
чега тако кажеш?

11.  Када прођете кроз све сцене, дајте сваком детету по једну 
илустрацију коју ће обојити. Кад заврше с бојењем, помозите им да 
напишу име на илустрацији и да је ставе у афлатон путну кутију. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Започните разговор са децом о времену кад су трошили новац. 

Питајте их: 
• Шта си купио/купила?
• Ко је био са тобом? 

2. Потом започните разговор о штедњи. Питајте их: 
• Да ли сте икада раније штедели новчиће/новац?
• Зашта сте штедели?
• Колико сте успели да уштедите? 

3. На крају урадите исто за дељење с другима. Питајте их: 
• Да ли сте икада раније делили новац са неким?
• Са киме сте делили новац? 
• Зашто?

4. Ако деца никад раније нису трошила или штедела новац, питајте их: 
• На шта бисте потрошили новац?
• За шта бисте штедели новац? 
• За шта бисте делили свој новац са неким?

Реците деци да открију на шта њихови родитељи троше 
новац сваки дан и за шта штеде новац. Нека нацртају 
две такве ствари заједно са родитељима. Замолите децу 
да донесу цртеж у вртић и објасне зашта родитељи 
штеде и троше новац. Можете користити пример писма 
родитељима на стр. 173.

ПОРОДИЧНА АКТИВНОСТ:
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ПОДЕЛИАктивност 42  ШТЕДИ, ТРОШИ И ПОДЕЛИ С ДРУГИМА  ПОРУКА ПОРОДИЦИ

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо имали веома важну активност из које смо
научили више о трошењу, штедњи и  дељењу! Могли
бисте још мало да разговарате са Вашим дететом о
овим појмовима. Поделите са дететом које су главне
ствари на које свакодневно трошите новац, а за које
штедите. Одаберите заједно са дететом једну ствар
за коју штедите и једну ствар на коју трошите новац и
нацртајте их.

• 
• Подсетите Ваше дете да донесе цртеж у вртић за
следећи час.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо имали веома важну активност из које смо
научили више о трошењу, штедњи и  дељењу! Могли
бисте још мало да разговарате са Вашим дететом о
овим појмовима. Поделите са дететом које су главне
ствари на које свакодневно трошите новац, а за које
штедите. Одаберите заједно са дететом једну ствар
за коју штедите и једну ствар на коју трошите новац и
нацртајте их.

• 
• Подсетите Ваше дете да донесе цртеж у вртић за
следећи час.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо имали веома важну активност из које смо
научили више о трошењу, штедњи и  дељењу! Могли
бисте још мало да разговарате са Вашим дететом о
овим појмовима. Поделите са дететом које су главне
ствари на које свакодневно трошите новац, а за које
штедите. Одаберите заједно са дететом једну ствар
за коју штедите и једну ствар на коју трошите новац и
нацртајте их.

• 
• Подсетите Ваше дете да донесе цртеж у вртић за
следећи час.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________

• Драги _______________________,
• 
• Данас смо имали веома важну активност из које смо
научили више о трошењу, штедњи и  дељењу! Могли
бисте још мало да разговарате са Вашим дететом о
овим појмовима. Поделите са дететом које су главне
ствари на које свакодневно трошите новац, а за које
штедите. Одаберите заједно са дететом једну ствар
за коју штедите и једну ствар на коју трошите новац и
нацртајте их.

• 
• Подсетите Ваше дете да донесе цртеж у вртић за
следећи час.

• 
• Срдачан поздрав,
• 
•_______________________
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Активност 43 ПРИПРЕМАЊЕ ЗА НАШ САЈАМ: КАКО ТРОШИМО СВОЈ НОВАЦ?

Напомена: Запамтите да обе активности предложене за Афлатон сајам 
могу да буду реализоване заједно да направите сајам који траје дуже од 
једног дана.
У супротном,  можете одабрати само једну од активности за догађај у 
зависности од  могућности и времена. 

УВОД  У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Реците деци да из своје афлатон кутије изваде илустрације које су 

бојили у Активности 37: Штеди, троши и подели с другима. 
2.  Нека деца седну укруг и замолите свако дете да покаже цртеж који 

је бојило. Истовремено, питајте децу да ли илустрација представља 
дељење, штедњу или трошење. 

АКТИВНОСТ: (35 минута)
1. Подсетите децу да ће на крају године, након путовања с Афлатоном, 

организовати веома посебан догађај –  имаће свој сопствени 
Афлатон сајам на који ће позвати своје породице и пријатељи и где 
ће показати како су се лепо дружили с Афлатоном у току године и 
колико су ствари научили.

2. Објасните деци да ће током сајма покушавати да зараде још афлатон 
новчића продајом пуно ствари као и на изложби својих радова. 
После овог догађаја моћи ће да потроше своје новчиће. Објасните 
им да је добар тренутак да почну да размишљају о томе да ли желе да 
деле, троше или чувају своје новчиће. 

3. Како би се избегле недоумице, предложите деци три могућности: 
једну за дељење с другима, једну за трошење и једну за штедњу, на 
пример:

• Дељење с другима: куповина хране за децу којој је потребна 
• Трошење: куповина торте за целу групу 
• Штедња: одношење новчића кући где ће наставити са 

породицом да штеде у афлатон касици. 
 За сваку од опција, нацртајте на табли/великом папиру три цртежа 
који ће јасно представљати ове три могућности. 

4. Објасните им да ће заједно донети одлуку шта ће радити и питајте их: 
• Шта бисте волели да радите са зарађеним новчићима?

5. Нека стану у врсту испред омиљене могућности. Активност која буде 
имала највише присталица биће одабрана. Објасните да ће цела 
група то урадити са новчићима после завршног догађаја у складу са 
њиховим гласовима. 

6. Ако је резултат нерешен, питајте двоје деце (најбоље једног дечака 
и једну девојчицу) која су се определила за најмање популарну 
активност да буду судије и одлуче која ће могућност однети превагу. 

1. 
УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1. Подсетите децу да ће организовати свој Афлатон сајам последњег 

дана школске године и да ће бити потребно да припреме много 
различитих ствари (на пример, тезгу за пијацу, украсе за изложбу, и 
сл.). Питајте децу:

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 

Области развоја:
 когнитивна
 друштвена 

Потребан материјал:
 предмети неопходни 
за Афлатон сајам (види 
упутства за активност) 

 табла за писање/велики 
папир за писање 

 оловке/бојице 
 бели папир за етикете 
 различити шарени папири 
за украсе 

 обојене илустрације из 
Активности 37: Штеди, 
троши, подели  с другима

 папирићи (за додатну 
активност)

Трајање: 
 60 минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 донети заједничку одлуку 
о томе како ће штедети, 
трошити и делити своја 
средства

 организовати изложбу и/
или пијацу где ће излагати/
продавати своје ствари 
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Активност 43 ПРИПРЕМАЊЕ ЗА НАШ САЈАМ: КАКО ТРОШИМО СВОЈ НОВАЦ?

• Шта мислите да би требало да припремимо за сајам?

 Дајте неке предлоге, на пример, налепнице са ценама за ствари које 
ће бити за продају, итд. 

2. У даљем тексту су неке идеје како можете заједно да радите на 
припремању за догађај: 

Изложба: 
• Нека свако дете одабере по три ствари из афлатон кутије за 

путовања које ће ставити у свој „музеј“. Тако ће бити укупно шест 
ствари по детету (три које је дете само изабрало и три које је са 
породицом одабрало у Породичној активности у Активности 26: 
Шта ми је заиста потребно?). 

• Замолите децу да вам помогну да припремите просторију за 
изложбу.

• Нека направе велику афлатон заставу, постере за изложбу и 
рекламе изнад столова за излагање предмета. 

• Нека направе етикете које описују тему цртежа и активност за 
коју је направљен.

• Нека нацртају називе ствари које ће ставити поред изложених 
ствари.

• Нека направе улазнице за изложбу. 

Пијаца:
•  Нека свако дете одабере по три ствари из афлатон кутије 

путовања које ће продавати на пијаци. Тако ће бити укупно шест 
ствари по детету (три које је дете само изабрало и три које је са 
породицом одабрало у Породичној активности у Активности 26: 
Шта ми је заиста потребно?)

• Нека вам деца помогну да припремите тезге за пијацу.
• Нека направе велику афлатон заставу, постере за пијацу и 

рекламе изнад тезги. Ако више немате постере које су деца 
правила за Активност 24: Организовање мале пијаце, нека 
направе нове.

• Нека на папирима напишу цену за сваку ствар. Ако су деца мала, 
замолите их да нацртају један круг за сваки новчић који ће 
тражити за одређену ствар. 

3. Затражите од  деце да и они дају предлоге како да Афлатон сајам буде 
посебан догађај. 

Замолите децу да направе маркере за књигу које ће делити 
као сувенире гостима. Користећи мале листове папира, 
нека деца нацртају „Хвала Вам“ цртеже са једне стране 
папира.
Охрабрите децу да свако направи више маркера да бисте 
били сигурни да ћете их имати довољно за догађај. 

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:
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Aктивност 44 НАШ АФЛАТОН САЈАМ: ПРИПРЕМА

Напомена: афлатон сајам је врхунац активности нашег програма. Током ове 
активности деца добијају прилику да практикују све оне ствари које су научили 
током програма Афлатота. Она ће одабрати и планирати активности, 
користити своје таленте да успешно организују  догађај, у пракси ће вршити 
куповину и продају, те тако зарадити понеки Афлатон-новчић, који ће моћи да 
уштеде, потроше или поделе с неким. 
Истовремено, породица, пријатељи или остале групе деце ће бити позвани да 
учествују. То је сјајан тренутак и за родитеље - представити им шта су све деца 
научила током године, што ће их засигурно учинити поносним!
Овакав догађај може да се организује на различите начине. Сигурни смо да и ви већ 
имате пуно идеја о томе! У наставку ћемо описати два једноставна начина да се 
организује Афлатон сајам: као пијаца и као изложба. Деци можете предложити обе 
опције и пустити њих да одаберу, или можете одабрати једну, у складу са 
могућностима које имате. Или можда и сами имате друге идеје. Слбодно будите 
креативни.
Оно што сално треба да имате на уму је да је учешће деце овде од кључне 
важности, и то не само у фази припреме већ и у фази  доношења одлука и 
планирања.

ПЛАНИРАЊЕ АФЛАТОН САЈМА
Напомена: овај део се може спровести и у неколико наставака. Током читавог 
периода припреме: добро би било подсећати и остале учеснике да се догађај 
ближи. 

Корак 1: Колико унапред је потребно почети са припремом?

1. Да бисмо били сигурни да припреме теку како треба, потребно је да 
направите добар план. у зависности од тога колико дана недељно радите са 
децом, којим обим догађаја сте замислили и колико људи сте планирали да 
позовете, одвојите једну до две недеље рада са децом на припреми сајма. 
нећете сваки дан посветити припреми овог сајма, али је потребно имати 
довољно времена да се позову гости, да се спреми потребан материјал и да 
будете сигурни да су деца спремна и самоуверена.

2. Ако имате довољно времена и ресурса, можете са децом да направите и 
распоред припреме, тако што ћете сваког дана подсећати да је догађај све 
ближи. Можете заједно одредити шта је још потребно да се тог дана уради 
како би се догађај што боље припремио.

Корак 2: Какву врсту догађаја ћемо да организујемо?

1. Како бисмо започели са планирањем догађаја и одредили шта ће би деца 
волела да раде, окупите децу у круг. објасните им да ћете заједно да 
организујете догађај како бисте њиховим породицама и пријатељима 
представили шта сте све радили током овог Афлатон програма, као и да бисте

прикупили нешто новца за специјалне пројекте који су описани у 
Активности 43: Припрема за наш сајам.

2. Приликом одлучивања какав ћемо догађај организовати, немојте заборавити 
да у овом Приручнику имате понуђене две опције: Афлатон пијацу и афлатон 
изложбу. Као што смо већ поменули, слободно можете предложити и нешто 
треће. Само се потрудите да у избору догађаја учествују и деца.

Изазов:

3. Окупите децу у круг и предочите им две могуће опције за догађај.  Нпр. 
објасните им како ће изгледати пијачни дана како би изгледала изложба. Или 
им објасните неке друге опције по свом избору.

4. Нека деца гласају за онај догађај који им се више буде допао.

Додатни изазов:

3. Тражите од деце да сами направе групе од њих 4-5.

4. Подстакните да свака група изнесе своју замисао о томе како би догађај требало 
да изгледа, тако да га сами организују и да том приликом могу да зараде неки 
новац. Било би идеално када би једна одрасла особа (родитељ / васпитач или 
добровољац) био придодат свакој групи како би им помогао да што боље изнесу 
своју идеју.  У том случају, било би корисно да се припреме неке смернице за 
родитеље / васпитаче или добровољце, како би разговор био што ефикаснији.

5. Нека свака група изнесе свје идеје. Могу да то представе и цртежом, ако постоји та 
могућност.

6. нека деца гласају за онај догађај који им се највише допада.

Корак 3: Шта нам је још потребно како бисмо организовали овај догађај?
1. Пошто смо се одлучили који ћемо догађај да организујемо, потребно је да се одлучимо 

како ћемо то да урадимо. Размислите о неколико једноставних задатака које ћете 
задати ако би се догађај организовао и разговарајте о томе са групом. Неки од примера 
би могли бити:
a) Списак званица: кога желимо да позовемо? Ово питање поделите са децом и 
прибележите оно што они кажу.

б) Додатни задатак: о чему још би требало да водимо рачуна када организујемо
догађај? Било би корисно, посебно када су мања деца у питању, скицирати могућ 
списак задатака које би требало обавити током самог догађаја.  Ту би могли да се 
помену водитељи програма, хостесе које ће на уласку дочекивати госте и које ће их 
спровести до за њих предвиђеноих столица,  "бармена" који ће бити задужен за 
послужење пића, исл. Када им изнесете ове улоге, подстакните децу да кажу за шта би 
волели да буду одговорни. Подсетите их шта значи "бити одговоран". Ко ће 
дочекивати госте? Ко ће бити водитељ? итд.

в) Помоћници: кога још би могли да позовемо да нам помогне? Добра идеја би била

Интеракција: 
 на отвореном 
 васпитач - цела група
 васпитач - мале групе

Области развоја:
 когнитивна
 друштвена 

  емоционална 
креативна

Потребан материјал:
Афлатон-новчићи,
оловке или бојице   
украсни материјал: гранчице, 
лишће, стари часописи, старе 
крпице у боји, исл.
коверте (по једна за свако 
дете)   
рециклиране боце из 
Активности 36: Хајде да 
рециклирамо
предмети из Афлатонове 
путне кутије
три одабрана предмета из 
Активности 31: Шта ми је 
заиста потребно
велики комади папира за 
натписе или постере 
лепак
маказе 
трака

Трајање:
од 60 минута до неколико дана

Циљеви активности 
током ове активности 
деца ће:
научити да преузимају 
одговорнст за једноставне ствари
научити да праве избор  
искусити процес планирања 
неког догађаја
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Активност 44 НАШ АФЛАТОН САЈАМ: ПРИПРЕМА

покушате да укључите и друге одрасле како би помогли Вама и другој деци у 
спровођењу догађаја.  можете о томе да разговарате и са децом. Можете да 
питате неке од родитеља / старатеља да вам помогну, или да укључите и друге 
васпитаче.

ц) Декорација и пиће: нека деца кажу како би желела да украсе просторију или
спољни простор ако се одлуче да догађај праве напољу. натерајте их да 
размисле о свим техничким питањима: где ћемо да набавимо столице? Ако 
ћемо гостима нудити неко пиће, где ћемо наћи новац за то? Како ћемо то да 
урадимо ако немамо новца? Ако ћемо да стављамо неке украсе (цртеже, 
постер исл.) када би ти украси требало да буду спремни?

2. Постарајте се да свако дете добије неки задатак. Нека сами изаберу шта би 
желели да раде.

У наставку су дате неке идеје за заједнички рад на припреми две врсте 
догађаја које овде предлажемо: Изложба и Пијаца.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗЛОЖБУ 
Корак 1: Шта ћемо да изложимо? 
1. Окупите се у круг и подсетите децу шта то значи "изложба".

Ако је потребно, објасните им да је изложба излагање неких уметничким 
дела које људи треба да виде и да се оне углавном организују у музејима.

2. Објасните им да на нашој изложби можемо да изнесемо наше Афлатон
уметничке радове које ћемо показати пријетељима и породици.

3. које бисте предмете желели да изложите? нека деца одаберу те предмете из 
својих Афлатон путних кутија, како би их изложили у свом "музеју". То би 
обухватало по шест предмета за свако дете: три кја ће одабрати дете и 
три која су одабрана у Породичним активностима 31:  Шта ми је заиста 
потребно?

Корак 2: Како ћемо да украсимо просторију?
1. Подстакните децу да размисле како би украсили просторију. Ево неколико 

идеја.  Можете смислити и многе друге али и пустити децу да сама дају своје 
предлоге:

• натписи за огласне табле
• Афлатон - застава
• натписи са називима предмета који ће стајати испред предмета
• улазнице за улазак на изложбу
• сувенир-букмарк са натписом "Хвала" за госте

3. Различите групе деце могу добити различите задатке, тако да свако 
буде у одређеној мери одговоран за овај посебан дан!

Корак 3: Припрема позивница 
Припрема васпитача:

• када правите позивнице за родитеље и родбину, проверите да текст буде на средини
папира, тако да са стране остане довољно места како би деца могла да 
украсе позивнице. Направите онолико позивница колико имате гостију на 
списку који сте раније скицирали.

1. Окупите се у круг и подсетите децу на списак гостију који сте раније скицирали, 
током фазе планирања.

2. Затим, хоћемо ли да припремимо неке позивнице за чланове наше породице?
Тражите од деце да се поделе у групе од по троје-четворо.

3. Дајте свакој групи папир и маказе (за млађу децу могли бисте унапред да припремите
исечен картон или папир), лепак, лишће, бојице или фломастере, кору 
дрвета, ситан шљунак, гранчице, перје, цвеће или било шта друго чиме би 
могли да украсе позивнице. нека свако дете икраси једну или више 
позивница, у зависности од броја звеница које желе да позову.

4. На крају, реците деци да поделе позивнице онима које желе да позову. Такође, 
не заборавите да подсетите и родитеље / старатеље на догађај. То можете 
учинити када дођу по децу. Исто тако, немојте заборавити да позовете и 
неколико волонтера или родитеља / старатеља, да вам помогну током 
догађаја.

Корак 4: Где ћемо чувати новац који зарадимо?
1. Подсетите децу да ће током овог догађаја зарадити и нешто Афлатон-новчића, с

обзиром да ће гости купити улазницу за ову посебну изложбу. Подстакните 
их да се присете шта су видели током шетње по околини (Активност 26: 
Стварање мале заједнице): где продавац у радњи држи новац који добије од 
купаца? Објасните им да се та справа зове "каса" и да је то сигурно место за 
чување новца.

2. Хајде да направимо сопствену касу за наш догађај. Дајте деци стару кутију за ципеле
исечену са горње стране, и подстакните их да је украсе материјалом који су 
користили за позивнице. Ако је група превелика за рад само са једном касом, 
направите их неколико.

3. Објасните им да све новчиће које зараде ставе у касу. Подсетите их шта су одлучили
да ураде са новцем који зараде, у складу са оним што су се договорили у 
оквиру Активности 43: Припремање за наш сајам.

4. Хоћемо ли такође д анаправимо и улазнице за нашу изложбу? Дајте сваком детету
неколико мањих комада папира или картона (приближно величине 
10x5cm) и нека свако украси своју улазницу.
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Активност 44 НАШ АФЛАТОН САЈАМ: ПРИПРЕМА

Корак 5:  Генерална проба!
Овај део активности можете спровести дан пре него што ће догађај бити организован.

1. Сутра је велики дан! Да ли сте узбуђени? Подсаткните децу да опишу своја 
осећања.

2. Још једном поновите како ће изложба да изгледа: деца ће представити своје 
рукотворине, као у музеју, а гости ће доћи да виде неке од предивних 
ствари које су деца направила и сакупила током године.

3. Подсетите их на задатке и одговорности око којих сте се заједно договорили. 
Ко шта ради? Подсетите их на улоге око којих сте се заједно договорили, 
нпр.: ко је водич а ко ће дочекивати госте на улазу? Ко продаје улазнице? Ко 
ће бити задужен за изложбене штандове? Ко ће делити сувенире-букмарке 
гостима?

4. Како бисте убедили децу, зашто не бимсо урадили генералну пробу заједно? 
Сви ће имати више самопоуздања! Ипак, не заборавите да се овај догађај 
организује не зато да испадне савршен већ зато да се сви заједно добро 
забаве!

Корак 6: Постављање наших штандова и декорације

1.подстакните децу да размисле о свим стварима које треба да буду спремне 
за сутрашњи догађај. Треба да будемо сигурни да:

• је Афлатон-застава/постер окачен и да су Афлатон-новчићи спремни
• су цртежи које смо одабрали окачени на зид
• је сваки штанд уређен предметима које смо одабрали
• да сваки предмет испред себе има натпис са именом уметника
• да је сваки сто декорисан цвећем, бојама исл.
• да постоји сто на улазу где ће неко дочекивати госте

• да смо поставили штанд за продају улазница и штанд са касом
• да су натписи окачени
• да је постављен сто са освежењем

2. Подстакните и помозите сваком детету да преузме неки од ових задатака.

3. Дајте деци позивницу за њихове чланове породице или пријатеље, са позивом 
да дођу договореног дана и у уговорено време и да са собом понесу мању суму 
новца, коју ће дати на име "улазнице" за изложбу. Објасните им да ће моћи тај 
новац да "замене" на улазу за Афлатон-новчиће (нпр. 0,10 Eвра  1 Афлатон-
новчић, 0,20 Eвра  2 новчића, итд.), пре него што плате улазницу.

4. Објасните гостима да ће зарађени новац бити искоришћен за штедњу, 
трошење или дељење, у зависности шта деца буду одлучила, на основу 
Активности 38: Штедња, трошење или дељење. Ово спроведите једино у 
случају да правила школе то дозвољавају.

5. Када је просторија спремна и када је све остало припремљено, честитајмо 
једни другима великим аплаузом! Како смо лепу изложбу направили! сутра ће 
бити стварно један посебан дан!

ПРИПРЕМА ЗА ПИЈАЦУ 
Корак 1: Шта ћемо продавати? 

1. Окупите децуу круг и подсетите их мале пијаце из Активности 28: 
Прављење мале пијаце. Објасните им да ћемо организовати сличан 
догађај, али овог пута ће много људи доћи да купи наше производе.

2. Помозите деци да одаберу три предмета из својих Афлатон путних кутија како 
би то продавали на пијаци. То ће чинити у укупном збиру шест предмета за 
свако дете (три која су изабрала деца и три која су одабрана током Породичне 
Активности у оквиру Активности 31: Шта ми је заиста потребно?). Такође се 
могу користити и рециклиране боце из Активности 36: Хајде да рециклирамо.
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Активност 44a ПИЈАЧНИ ДАН

Пре активности, проверите све што сте ви и деца припремили током 
претходних активности. Нарочито обезбедите да имате додатне/
довољно афлатон новчића, различите рекламе за тезге, столњаке и 
постере које су деца направила током Активности 24: Организовање 
мале пијаце (или у претходној активности). Побрините се и да свако дете 
има својих шест предмета (изабрани у претходној активности и током 
Породичне активности из Активности 26: Шта ми је заиста потребно?) 

ДАН 1
УВОД  У АКТИВНОСТ: (15 минута)
1. Подсетите децу на улоге које су глумила када сте организовали малу 

пијацу и питајте их: 
• Да ли се сећате шта смо радили? 

2.  Подсетите их на  песму из Активности 24: Организовање мале пијаце 
и нека поново одрецитују песму са Вама имитирајући покрете док 
рецитујете. 

3. Објасните деци да ће ускоро бити веома посебан дан јер ће имати 
своју сопствену пијацу, а њихови родитељи ће доћи да купе ствари 
са њихових тезги. Нагласите да ће зарадити новац у овој групној 
актиивности продавањем одабраних ствари. Нека им буде јасно 
да неће добити назад ствари на крају ове активности. Објасните 
им такође да овог пута неће новац ставити у своје афлатон касице. 
Уместо тога, скупиће сав новац од продаје заједно како би могли 
да остваре одлуке које су донели о штедњи, трошењу и дељењу у 
Активности 38: Припремање за наш сајам: Како трошимо свој новац?

АКТИВНОСТ: (35-40 минута)
1. Поделите децу у групе тако да у свакој групи буде по четворо деце. 
2. Нека свака група почне да припрема тезге за пијацу. Помозите 

им да ставе украсе и рекламе које су направили у Активности 24: 
Организовање мале пијаце и Активности 38. Нека деца поставе 
своје ствари на тезге, а ви им помозите предлозима како да их лепо 
распореде. Нека деца ставе папириће са својим именима на тезгу 
и цену уз сваку ствар (припремљене у Активности 38). (Ако нису 

припремили имена и цене у Активности 38, нека то сада учине. Мала 
деца могу уместо писања бројева да нацртају по један круг за сваки 
новчић који ће тражити за неку ствар). 

3. Дајте свакој групи по коверту и замолите да је украсе. Објасните им 
да ће у њој држати афлатон новчиће када гости плате за неку ствар. 

4. Објасните да ће наредног дана сви они бити продавци и да ће 
продавати својих шест одабраних ствари гостима. Подсетите их да ће 
за продате ствари добијати новчиће. Замолите једно или двоје деце у 
свакој групи да играју посебну улогу: да буду касири. Они ће помагати 
продавцима да преузму афлатон новчиће од купаца и стављаће 
новчиће у специјално украшен коверат. 

5. Дајте сваком детету писмо за госте у којем ће бити објашњење 
да ће када стигну, моћи да „промене“ веома мале суме новца за 
афлатон новчиће (нпр., 1 динар = 1 афлатон новчић, 2 динара = 2 
афлатон новчића, итд.). Објасните гостима да ће зарађени новац бити 
употребљен за активности штедње, трошења и дељења за које су 
се деца одлучила у Активности 38. (Ово урадите само ако правила 
вртића то дозвољавају.) 

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

 асистент/васпитач – мала 
група 

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна;
 друштвена

Потребан материјал:
 материјал за пијацу
 афлатон новчићи 
 оловке/бојице 
 бели папир за етикете
 коверте (једна коверта по 
групи) 

 писмо за родитеље 

Трајање: 
 125-150 минута

у три дана

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 своје организаторске 
вештине применити у 
пракси

 Искусити процес куповине 
и продаје

 направити пијачну 
распродају 
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Активност 44a ПИЈАЧНИ ДАН

ДАН 2
 ПИЈАЧНИ ДАН: (30-45 минута)
1. Пре него што почну да долазе гости, замолите два детета да вам 

помогну да објасните гостима како треба да обиђу све тезге и купе 
различите ствари од сваке групе. 

2. Пре него што крену у обилазак, промените/дајте сваком госту 
афлатон новчиће и објасните им да могу да користе само афлатон 
новчиће за куповину.

3. Ако сте одлучили да одржите само један догађај и нећете 
организовати Изложбени дан, нека неколико деце поделе маркере за 
књиге. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Када сви гости оду, кажите деци да морају да буду сигурни да су 

њихови посебни предмети на правим местима. А то значи, кажите 
деци, да свако треба да сакупи ствари које није продао и врати их у 
афлатон путну кутију. 

2. Подсетите децу колико је важно да чувају афлатон новчиће на 
посебном месту, да ће овог пута сви ставити новчиће заједно и да 
ће као група урадити нешто посебно са новчићима наредних дана. 
Замолите касире да вам донесу коверте с афлатон новчићима и 
изброје новац који су добили (Старију децу можете да замолите 
да вам помогну у пребројавању. Са малом децом треба гласмо да 
бројите). Ставите новац у коверте и чувајте у ормарићу у просторији. 

ДАН 3  (15 минута)
1. Питајте децу како су се осећала док су глумили продавце пред 

гостима:
• Да ли је било лако? Зашто? Зашто није?
•  Шта вам се највише допало у овој активности?
• Да ли сте срећни што сте зарадили све ове афлатон новчиће? 

2. Подсетите их шта су одлучили да ураде са новцем који су зарадили (у 
Активности 38).
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Активност 44б ИЗЛОЖБЕНИ ДАН 

Пре активности, проверите све што сте ви и деца припремили током 
претходних активности. Нарочито је важно да имате додатне/довољно 
афлатон новчића, различите рекламе за изложбене столове, столњаке и 
постере које су деца направила током Активности 38. Побрините се и да 
свако дете има својих шест предмета (изабраних у Активности 38 и током 
Породичне активности из Активности 26: Шта ми је заиста  потребно?)
Ако сте одлучили да одржите и Пијачни дан и Изложбени дан па су деца 
продала све/део својих шест ствари на пијаци, замолите их да изаберу 
још неколико ствари из својих афлатон путних кутија како би свако дете 
опет имало шест својих ствари.

ДАН 1
УВОД  У АКТИВНОСТ: (20 минута)
1. Објасните деци да ће имати веома посебан дан јер ће организовати 

сопствену изложбу, баш као у музеју. Њихови гости ће доћи да виде 
дивне ствари које су направили и сакупили током године. Објасните 
им да да то помало личи на активност Шоу талената: заједно ће 
представити све посебне ствари које су урадили. 

2. Нагласите да ће продајом улазница зарадити новац на изложби. 
Објасните јасно да овог пута неће новац ставити у своје афлатон 
касице. Уместо тога, скупиће сав новац од продаје улазница заједно 
како би могли да остваре одлуке које су донели о штедњи, трошењу 
и дељењу у Активности 38: Припремање за наш сајам: Како трошимо 
свој новац?

3. Поделите деци послове за које ће бити задужени: да буду водичи, 
продавци улазница, они који ће водити рачуна о изложбеним 
столовима, они који ће делити сувенир, маркере за књиге које су 
направили у Активности 38.. 

АКТИВНОСТ: (20-30 минута)
1. Помозите деци да припреме изложбу: нека окаче цртеже које су 

одабрали на различитим местима у просторији и нека  поставе 
столове где ће изложити остале радове. Проверите да се на сваком 

раду или поред њега налази папир са називом рада. Поставите један 
сто на самом улазу за којим ће неко дете дочекивати госте. Проверите 
да ли је афлатон застава/постер окачена и да ли су афлатон новчићи 
спремни. 

2. Дајте сваком детету писмо за родитеље и пријатеље. Замолите их 
да дођу у одређено време и да понесу малу суму новца за куповину 
улазнице за изложбу. Објасните да ће моћи да „промене“ веома мале 
суме новца за афлатон новчиће (нпр., 1 динар = 1 афлатон новчић, 
2 динара = 2 афлатон новчића, итд.) пре него што купе улазнице. 
Објасните родитељима да ће зарађени новац бити употребљен за 
активности штедње, трошења и дељења с другима за које су се деца 
одлучила у Активности 38. (Ово урадите само ако правила вртића то 
дозвољавају.) 

ДАН 2

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна
 друштвена 

Потребан материјал:
 материјал за изложбу 
 афлатон новчићи 
 оловке/бојице 
 бели папир за етикете 
 писмо за родитеље 

Трајање: 
 125 минута у 3 дана

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 искусити планирање и 
организовање изложбе

 бити домаћини изложбе
 учествовати у различитим 
улогама везаним за изложбу 
и моћи ће да поделе 
искуство стечено у програму 
Афлатот програму 
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Активност 44б ИЗЛОЖБЕНИ ДАН 

ИЗЛОЖБА:  (30 минута)
1. Нека деца заузму места у зависности од тога шта им је задатак. 
2.  Када гости стигну:

• Одржите кратак говор о важности овог догађаја, 
• Замолите децу да заједно отпевају Афлатонову песмицу, 
• Представите водиче и објасните гостима да ће их они водити у 

обилазак изложбе, 
• Дозволите гостима да  у групама обилазе разне делове изложбе, 
• Охрабрите водиче да гостима опишу поједине пројекте, 

кажу којим се активностима бавили и шта су научили из тих 
активности. 

3. Допустите деци да воде изложбу. 
4. Охрабрите их да причају са гостима о свом раду, а помажите им само 

кад је неопходно. 
5.  Кад гости буду одлазили са изложбе, деца која су задужена за 

сувенире нека поделе сувенире - маркере за књиге

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (15 минута)
1.  После догађаја нека деца поделе утиске о изложби и како су се 

осећала током изложбе. 
2. Подсетите их да је добар Афлатон увек уредан. Замолите децу да 

сакупе цртеже и посебне ствари и да их врати у афлатон путне кутије. 

ДАН 3  (20 минута)
1. Нека деца направе последњи сувенир са путовања са Афлатоном 

тако што ће  нацртати оно што им се допало у програму Афлатот. 
2. Оставите довољно времена да питате свако дете: 

• Шта сте научили из овог искуства? 
• Шта сте научили кроз авантуре с Афлатоном?

3. Нека цртеже ставе у афлатон путне кутије. 

1965ОБЛАСТ
НОВАЦ И ЈА: Трошење, штедња и дељење с другима
Компонента 13    Наш Афлатон сајам



Активност 45  ТРОШЕЊЕ НАШИХ АФЛАТОН НОВЧИЋА 

УВОД  У АКТИВНОСТ: (10 минута)
1. Нека деца седну укруг. 
2. Отпевајте заједно Афлатонову песму. 
3. Нека испричају једно за другим шта им се допало у  програму 

Афлатот. 

АКТИВНОСТ: (40 минута)
1. Обавестите децу да ће данас трошити или штедети новац који су 

зарадили  током Афлатон сајма. 
2. Пребројте афлатон новчиће које су зарадили. Подсетите децу како су 

одлучила да троше/штеде новчиће у Активности 38: Припремамо се 
за наш сајам: Како трошимо свој новац.

3. Ако су деца одлучила да потроше свој новац, организујте одлазак до 
локалне продавнице да купе шта им је потребно. У супротном, ако 
су деца одлучила да поделе с другима зарађени новац, нека новац 
ставе у заједничку кутију и са вама однесу до одабране добротворне 
установе/организације. Ако су ипак одлучила да наставе да штеде у 
својим касицама, поделите новац на једнаке делове и дајте сваком 
детету да стави у касицу и однесе кући. На крају, било би корисно 
написати писмо родитељима у којем их обавештавате одакле је 
новац и како могу да наставе да подстичу своје дете да штеди новац у 
афлатон касици.

4. Пре него што кренете на неко од ових места, постарајте се да имате 
довољно одраслих особа са вама уз децу. Проверите и да ли деца 
памте правила о безбедности када се иде напоље и нека их гласно 
понове. 

УТВРЂИВАЊЕ НАУЧЕНОГ: (10 минута)
1. Дајте сваком детету парче папира да нацрта Афлатонов лик уз помоћ 

обриса своје шаке.
2. Помозите им да исеку лик и налепе са задње стране цртежа 

зихернадлу како би направили беџеве. 
3. Честитајте деци што су учила и истраживала с Афлатоном. 
4. Закачите им беџеве и подсетите их да наставе да штеде, троше и деле 

с другима. 

Нека деца такође направе беџеве/дипломе за своје 
родитеље као активне учеснике у програму. 

ДОДАТНА АКТИВНОСТ:

Интеракција:  
 у учионици/напољу
 асистент/васпитач – цела 
група

 асистент/васпитач – 
појединац

Модалитети учења:
 види
 уради 
 чуј

Области развоја:
 когнитивна
 друштвена

Потребан материјал:
 прикупљени афлатон 
новчићи 

 коверта или кутија у којој 
се носи новац 

 оловке/бојице 
 бели папир (лист папира 
по детету) 

 маказе 
 зихернадле 
 лепљива трака 
 још белог папира за 
додатну активност 

Трајање: 
 60 минута

Циљеви активности: 
током ове активности деца ће:

 искусити дељење средстава 
са другима

 заокружити своја искуства у 
програму Афлатот 
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КУТАК СА РЕСУРСИМА
Ако желимо да научимо децу како да граде одрживо друштво, за то треба да им дамо 
пример. Тако су активности у овом приручнику осмишљене тако да се могу спровести уз 
коришћење ограничених ресурса. Осим тога, ми вас подстичемо да користите што је могуће 
више природних и рециклираних предмета. Коришћење природних ресурса није само 
погодно за животну средину, већ је и у економском смислу одрживо и може учинити да 
радна соба у вртићу у коме радите постане забавно, лепо и пријатно место за децу!

Имајте на уму да је лепо имати много писаћег прибора, шарених папира и оловака, али да 
се може и без тога. Оно без чега се не може је ваша креативност и страст да подржите децу 
у њиховим дивним, ангажујућим, активним и разиграним искуствима док уче и расту.

Овде дајемо неке једноставне замене за писаћи прибор који може бити потребан за 
неке активности. Сигурни смо да и сами можете наћи још много више таквих замена 
од ових које вам овде нудимо!
Немам довољно маказа за децу: Када су у питању једноставни облици, пресавијте странице 
папира два или три пута и кажите деци да руком отцепе вишак папира. Ако су облици 
исувише мали, боље је да их ви припремите и исечете сами пре извођења активности.
Где могу да нађем лепе слике за активности које радимо у групи? Можете пронаћи мноштво 
лепих слика из старих часописа, новина, итд. Замолите суседе, пријатеље, чланове 
породице и друге волонтере да вам помогну и да их прикупе за вас и за групу са којом 
радите. Ако немате старе новине, можете покушати и сами да их нацртате.
Немам довољно бојица или боја за децу. Како да учиним цртеже атрактивнијим? Можете 
направити лепе природне боје од ствари које можете пронаћи у природи. Можете их 
користити у облику у коме сте их и нашли, или их осушите и помешајте са неком основом 
која може бити вода, млеко или уље. Пустите децу да користе прстиће за бојење цртежа. 
Пробајте да користите различите подлоге за цртање. Тканине, беле папире, картон, старе 
новине. Све ове подлоге на различите начине упијају боје, па ћете добити различите 
нијансе. Ако желите интензивније боје, покушајте да користите више слојева боје. Ево неких 
ресурса за боје, а сигурни смо да и сами можете пронаћи још много више таквих ресурса!
Смеђа: користите земљу. У зависности од тога где живите, од земље можете добити много 
различитих нијанси смеђе боје, од тамно браон до жућкасте. Ако пронађете различите 
врсте земље, зашто их не бисте помешали да бисте видели шта се тако добија? Осим тога 
можете помешати песак са лепком и залепити га на папир као неку боју.

Зелена: лишће и трава 
Жута: љуске од лука, куркума

Црвена/наранџаста: паприка, љута паприка, рђа, орашасти плодови
Ружичаста: цвекла
Црна: угаљ
Од цвећа и воћа можете направити многе друге изузетно вредне ресурсе 
за бојење.
Немам довољно материјала за разврставање и бројање: Предмети из природе, као што су 
шишарке, орашасти плодови, шкољке или зрневље представљају одличне ресурсе за 
разврставање, бројање и прављење слика. Деца ће вам радо помоћи да их прикупите. 
Немам предмете за украшавање: За многе активности у књизи се тражи да деца украсе 
постере или предмете: на пример, Афлатон кутија за путовање или последња активност 
каса, итд. Покушајте да нађете ресурсе у природи или рециклиране ресурсе за ове 
активности; можете замолити децу да вам помогну да их прикупите и да разврстате 
материјале у засебне посуде. Нека они буду доступни деци у радној соби. Природни 
материјали имају изванредне естетске квалитете. Они подстичу чула тиме какви су под 
прстима, како миришу и како изгледају. Сваки пут када наиђете на активност која 
подразумева украшавање, поставите све предмете на сто и пустите децу да сама бирају шта 
од њих желе да користе. Овде вам дајемо предлоге, али смо сигурни да и сами сигурно 
можете наћи још много више таквих идеја!
Шишарке, лишће, гранчице, пера, шљунак, шкољке, цветови, 
кора дрвета, песак, зрневље, маховина, картонске тубе, 
стари часописи, старе тканине и друго.
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Користите ресурсе поново, рециклирајте их и организујте се: Често препоручујемо да се 
исти предмети или ресурси користе у различитим активностима, као на пример: исечци 
из часописа, новине, кутије од ципела, предмети за украшавање, итд. Водите рачуна да 
уредно чувате ове предмете, тако да их лако можете пронаћи када вам поново затребају. 
Поновно коришћење истих ресурса и добра организација у смислу прикупљања и 
разврставања ресурса може бити једноставан и користан начин да се избегне непотребно 
трошење.
У вртићу у коме радим нема довољно запослених, тако да радим са великом групом деце: 
Број деце у радној соби може се у великој мери разликовати, чак и међу вртићима у истом 
граду. Истовремено, подршка другог водитеља активности је од пресудног значаја како 
би се обезбедило учешће деце и омогућило да се води рачуна о потребама свих. Шта би 
требало да радимо када радимо са великом групом деце, а нема никог другог да нам 
помогне?
Једноставна стратегија је да се деца поделе да би радила у групама. То би могло да 
функционише још боље када радите са групом деце различитих узраста: старију или 
искуснију децу можете подстицати да преузимају водеће улоге у својим групама. Чак иако 
не радите са групама деце различитог узраста, можете усмеравати децу у преузимању 
различитих улога.

Рад у групама са циљем да се оствари заједнички циљ је такође један од начина да се 
учврсте сарадња и инклузија. Пресудно је важно да се нагласи да свако треба да учествује у 
активностима у свакој групи. Када користите ову стратегију, требало би да се трудите да 
држите на оку све групе како бисте обезбедили да свако учествује у активностима и да су 
сви укључени.
Немам лепак: За многе активности неопходно је користити лепак за украшавање. Има 
једноставних начина да се направи природан лепак на одрживи начин. Ако вам је лепак 
потребан за лепљење папира, овде вам дајемо два једноставна рецепта.

A) Лепак од брашна без кувања

1. Потребна вам је једна шоља брашна, пола шоље воде и једна осмина кашичице соли.

2. Помешајте састојке у чинији. Брашно ставите у чинију и додајте мало по мало воде, тако да 
направите густу масу. Додајте прстохват соли и добро промешајте. За наношење овог лепка 
можете користити четкицу.

Б) Лепак од брашна који се кува

1. Потребно вам је пола шоље брашна и једна трећина шоље воде. Овај лепак од брашна 
који се једноставно прави је одличан за кратке пројекте због тога што се обично исуши 
тек након неколико дана.

2. Помештајте брашно и воду у чинији средње величине. Мешајте све док смеса не постане 
густа као тесто за палачинке. Смеса не треба да буде ни превише густа, ни превише ретка.

3. Сипајте смесу у шерпу и кувајте је на умереној температури. Смесу треба стално мешати, све 
док се појављују мехурићи. Склоните смесу са ватре када почне да кључа. Пре коришћења 
треба сачекати да се смеса охлади. 

. Овај лепак треба користити одмах пошто га направите. За наношење лепка
     можете користити четкицу или га можете наносити прстима.

Коришћење правих предмета уместо предмета који представљају праве предмете: Ако 
верујемо да  деца имају права, да су оснажена, способна и компетентна, због чега их 
онда треба ограничавати на претварање и зашто им онда једноставно не дамо праве 
алатке уместо играчака? Када и где је то могуће, под надзором и уз вођење одраслих, 
пустите децу да користе праве предмете као што су маказе, тањири, ножеви за сечење 
воћа, новчићи и друго.
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This section explores basic financial literacy concepts, and builds upon them to help children make their first steps into Social and Financial Education. The 
section is structured in such a way so that the children will first learn to understand what money is and that it has value. Then, they will start exploring
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ИЗБОР АЛАТА ЗА ПОРОДИЦУ

Овај избор понуђених алата је део Афлатот стратегије за укључивање породица у процес учења и развоја мале 
деце на систематичнији и свестан начин. Укључивањем родитеља се, нарочито током најранијег детињства, 
обезбеђује холистички развој детета. Понашање родитеља током првих пет година живота детета је „од 
пресудног значаја за развој академских и друштвених исхода“1.

У овом избору алата су предложене једноставне стратегије које се лако могу применити како би се родитељима 
помогло да подрже учење и развој своје деце, фокусирајући се нарочито на најважније елементе Афлатот 
курикулума за предшколско васпитање и образовање за одрживи развој.

Чланови породица деце ће научити основне стратегије за подстицање деце на самостално прављење избора, 
разумевање сопствених осећања, откривање природе и њених ресурса и учење да се штеди, троши и дели.

У избору алата је осим тога наглашен значај интеракције између детета и родитеља и идеја да веома једноставна, 
свакодневна искуства којима се обезбеђује ова интеракција могу имати суштински важан утицај на развој и учење 
детета. У њему су такође предложене стратегије које нису скупе нити компликоване за извођење, тако да сваки 
родитељ може да научи како да их спроводи у пракси код куће.

Коначно, избор алата промовише међугенерацијско учење на теме које су предложене у Афлатот курикулуму, 
односно то да дете и родитељи уче заједно и једни од других. Свака активност подстиче само-промишљање код 
чланова породице како би разумели значај тема као што су прављење плана или штедња, и да би ценили 
релевантност коју ове теме имају у животу детета. Док дете учи о ресурсима и прави прве кораке у свету 
финансијског образовања, чланови његове породице такође уче да прихватају мудро понашање којим се 
поштује животна средина, као и да буду одговорни и сналажљиви грађани.

1 H.C. De Lara, Parental Involvement (Укључивање родитеља), OECD 2012, starting Strong III, Paris : OECD
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ИЗБОР АЛАТА ЗА ПОРОДИЦУ

АФЛАТОТ ПРИСТУП УКЉУЧИВАЊУ ПОРОДИЦЕ 
Афлатот мрежа је велика и разнолика. Наши партнери користе различите начине за 
укључивање родитеља, они раде у различитим контекстима и суочавају се са 
различитим изазовима.
Због тога је Афлатот стратегија за укључивање породице разнолика и са много различитих 
аспеката, али је чине три компоненте. Прво, укључивање родитеља се унапређује кроз 
једноставне активности које су укључене као део  Афлатот приручника са курикулумом. 
Ове активности су осмишљене да би родитељ увек били боље информисани о Афлатот 
активностима у којима њихова деца учествују. Њима се осим тога родитељи подстичу да 
понављају неке од најважнијих порука Афлатот програма код куће. Друго, Афлатот обука за 
практичаре и водитеље активности из невладиних организација је фокусирана на значај 
укључивања родитеља и у њој се предлажу практичне стратегије за њихово ангажовање и 
за интеракцију са њима.
Избор алата за породицу представља трећу компоненту. Њу чини допунски скуп 
активности које су повезане са Афлатот програмом, које практичари из невладиних 
организација  представљају родитељима и-или примарним старатељима мале деце. Свака 
активност је усмерена на упознавање породице са одређеном темом кроз дискусију и 
промишљање. Након активности следе практичне смернице о томе како треба увести те 
идеје и поступке у свакодневни живот код куће.
Интеракција са породицама и њихово укључивање је изузетно вредно за учење мале деде. 
Већи број стратегија и приступа који су овде описани имају за циљ да се ојачају односи 
између услуга и породица, да се родитељи подрже у улози родитеља, и да се они оснаже 
како би се укључили у учење своје деце. Ови алати су осим тога осмишљени и да се 
помогне васпитачима, водитељима и практичарима из невладиних организација да изађу 
на крај са изазовима са којима се евентуално суочавају у тренуцима када успостављају 
интеракцију са породицама деце.

ВОДЕЋА НАЧЕЛА
Значај интеракције између родитеља и детета и значај игре код куће
Овај избор алата помаже породицама и родитељима да препознају стратегије којима се 
подржава васпитање деце, њихов раст и учење. У свакој активности су предложени начини 
за интегрисање учења у свакодневне рутине код куће: док се заједно припрема храна, 
током облачења, итд. Важно је препознати да кућно окружење није вртић. Неформалне 
свакодневне активности и поступци, интеракција са породицом, дискусија, заједничка игра, 
физичко изражавање љубави и причање прича су суштински важни елементи за 
подстицање друштвено-емоционалног, когнитивног и физичког развоја деце.

Наглашавање јединствености сваког детета је такође важно да би се родитељи подржали у 
учењу код куће. Свако дете ће различито реаговати на сваку активност. Због тога ће, ако 
слушају дете и ако допусте да их воде дететова интересовања и пажња, то родитељима

Улога културе у вршењу утицаја на стил и вредности родитељства

Љубав и наклоност према деци је осећање које постоји свуда на свету, али на начин на који 
се ово осећање изражава може у великој мери да утичу културне вредности и лична 
искуства са родитељством. Културне норме обликују породичне односе и васпитање деце. 
Вредности родитељства на којима је овај приручник заснован у снажно одражавају 
садржај Конвенције Уједињених нација о правима детета (УН КПД), па су стога универзално 
релевантне. Ипак је важно да се, када се спроводи ова обука са родитељима, промисли о 
специфичном културном контексту, као и да се приступ који је представљен у овој обуци 
комбинује са локалним културним вредностима.

Културне норме нису једини аспект који доприноси разноликости стилова родитељства. 
Састав породице (самохрани родитељи, проширене породице, одсутни очеви, итд.) и 
додељивање улога у оквиру породице такође утичу на односе између родитеља и деце и 
на васпитање деце. Ако водитељи обуке воде рачуна о специфичном локалном  
контексту, то им може пружити алате којима ће обезбедити делотворну подршку 
родитеља.
КОМЕ ЈЕ ОВАЈ ИЗБОР АЛАТА НАМЕЊЕН? 
Овај избор алата је једноставан водич који представља помоћ онима који руководе 
програмом и водитељима активности са децом који имају прилику да организују недеље 
или месечне састанке са родитељима да би се подржала интеракција родитеља са децом.

1

помоћи да препознају које активности дете воли и када их треба поновити или када их треба 
прекинути и покушати да се изведе нека друга активност



КАКО ТРЕБА КОРИСТИТИ ОВАЈ ПРИРУЧНИК
Овај приручник је структурисан око 14 активности. Свака од њих има за циљ да се 
помогне водитељима радионица или онима који руководе програмом да организују 
радионице на теме укључивања родитеља у друштвени и финансијски развој деце у 
предшколском узрасту. Уводна страница („Важно је да знате да…“) представља 
једноставан подсетник о најважнијим аспектима сваке активности. Ако је могуће, ову би 
страницу требало копирати и поделити учесницима као штампани материјал. Ако то није 
могуће, водитељ радионице би требало да води рачуна о томе да ове ставке обавезно 
буду обухваћене током групних дискусија.

Оквир овог избора алата одражава Афлатот упутство за курикулум, али се активности не 
морају изводити истовремено. У зависности од локалних могућности, неке организације ће 
имати прилику да једном месечно организују састанак са родитељима, док ће друге бити у 
прилици да организују састанак са родитељима тек једном у неколико месеци или једном 
годишње. Имајући ово на уму, ми смо развили прилагодљив алат: водитељи могу бирати 
активности које ће изводити међу активностима које смо овде предложили,  или могу 
комбиновати различите активности које су им потребне за једнодневну радионицу, у 
зависности од тога колико се састанака са родитељима може организовати.

Важно је напоменути да овај Избор алата за породицу није развијен као комплетан и 
самосталан водич за родитеље, већ да је фокусиран само на кључне теме друштвеног и 
финансијског образовања за децу узраста од три до шест година. Ми бисмо препоручили 
да се овај Избор алата за породицу укључи у неки обимнији програм за родитеље. Управо 
због тога на пример, овде нису укључене уводне сесије ни тренуци када се учесници 
представљају. Ако ову радионицу спроводите као самостални програм, и ако вам је 
потребно упутство за то како треба водити уводне сесије, можете погледати увод у 
Афлатот Приручнику за обуку и Преглед сесија и прилагодити их својим конкретним 
потребама.

Разговор о новцу

Неке од активности у овом избору алата се баве питањима као што су вредност новца, 
финансијско планирање, штедња и трошење новца, итд. Новац може представљати веома 
осетљиво питање и може се догодити да учесници радионице буду нервозни или 
заплашени на почетку ове радионице. Важно је да се они увере да се од њих ни у ком 
тренутку неће тражити да откривају своје приватне и породичне финансијске информације. 
Учеснике треба подсетити да су ове активности усмерене на учење о томе како о овим 
питањима треба разговарати са децом и то које су врсте вредности они заинтересовани да 
пренесу на своју децу

УЛОГА ОЧЕВА 
Укључивање породица и радионице за родитеље често су фокусиране на мајке. У овом 
избору алата, предложене су неке активности које имају за циљ укључивање целе 
породице, укључујући очеве. Препоручује се да се нарочито подстиче учешће очева када 
се организују радионице са породицама деце.
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ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Предложена активности је погодна за децу узрастна од три до шест година. 

Међутим, деца су способна да праве једноставне изборе већ од трећег 
месеца живота.

• Учење вештине прављења једноставних избора је од суштинске важности за 
стицање самопоуздања, самосталности и за разумевање последица 
сопствених поступака.

• У случају мале деце, боље је фокусирати се на мали број расположивих 
могућности, рецимо на две или три могућности.

• Допуштање деци да праве изборе је здрава навика која ће им помоћи да када 
одрасту буду сналажљиви и да се осећају оснажено.

• Могло би се догодити да дете направи неки избор и да после тога буде 
разочарано оним што је изабрало. То је део процеса учења. Избори за собом 
повлаче последице, а деца треба да уче из таквих искустава. Важно је да се 
избегне да се дете спашава од сопствених лоших избора, под условом да то 
што је одабрало није опасно за дете. Уместо тога, скрените пажњу детету на то 
што се догодило и охрабрите га да размисли о последицама својих поступака.

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Подстакните учеснике да размисле о свим изборима које праве сваког 

дана.
2. Замолите сваког учесника да наведе неке од избора које су направили пре 

него што су дошли на радионицу. Док они то раде, бележите њихове одговоре 
на флипчарту. Нагласите да су једноставни избори део нашег свакодневног 
живота.

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:
1. Замолите учеснике да се поделе у групе од по троје до петоро учесника. 

Поделите флипчарт папире, папир и неколико маркера свим групама.
2. Нека свака група нацрта праву линију, а онда нека ту линију поделе на 

сегменте и нека сваки сегмент обележе бројевима од 0 до 18. Сваки сегмент 
одговара једној години нашег детињства и младости.

3. Замолите све групе да одреде какве су изборе сами правили у различитим 
узрастима током детињства и да их забележе на временској линији изнад 
одговарајућег узраста. После тога замолите учеснике да размисле о изборима 
које су други људи правили за њих током њиховог детињства. Замолите их да 
то забележе на временској линији испод одговарајућег узраста.

4. Када заврше, замолите учеснике да разговарају и размисле о следећем: 
Како сте се осећали док сте правили те изборе? Да ли сте од некога 
тражили помоћ? Да ли вам је било лако? Како сте се осећали када вам није 
била пружена прилика да бирате? Због чега? Шта мислите, због чега вам 
није била пружена прилика да бирате? Који су неки од позитивних 
аспеката тога што се деци допушта да бирају? Које су све могуће 
опасности од тога? Како их можемо избећи?

5. Подстакните учеснике да размисле о различитим врстама избора — о 
изборима који се доносе свакога дана и о онима који мењају живот. 
Замолите их да размисле о вештинама које су вам неопходне за прављење 
правих избора.

АКТИВНОСТ СА ДЕЦОМ: ИГРАМО ИГРУ „ШТА БИ 
БИЛО КАД БИ“
1. Замолите учеснике да размисле због чега је прављење избора важно. 

Како можемо помоћи деци да науче да праве изборе?
2. Објасните да родитељи углавном праве изборе уместо своје деце, али да 

подстицање деце да самостално праве изборе који су примерени узрасту 
детета помаже детету да буде самоуверено и да се осећа оснажено. Покрените 
дискусију, водећи рачуна да се дискусијом обухвате ставке поменуте на 
почетку странице.
Објасните да је учење да се праве избори и да се самостално доносе одлуке 
дуготрајан процес за који је неопходна помоћ и подршка. Подстакните 
учеснике да се фокусирају на пружање помоћи детету да прави једноставне, 
свакодневне изборе и да размишљају о тим изборима током наредних 
недеља, односно месеци.

3. Замолите учеснике да наведу изборе које би њихова деца могла да праве. 
Овде дајемо неке примере који вам могу помоћи да подстакнете учеснике да 
дођу до могућих идеја: Хоћеш ли да идеш на игралиште или да останеш код 
куће и да црташ? Хоћеш ли да заједно певамо песмицу или да читамо причу? 
Водите рачуна о томе да водите овај процес и да предлажете могуће изборе у 
зависности од јединственог процеса развоја сваког детета.

Потребан материјал:
 Флипчарт папири 
 Маркери
  Папир (по један за
  сваког учесника)

     Оловке

Трајање активности:
 60 минута

Фокус активности:
• Како да помогнете деци 

и како их можете 
подстицати да праве 
једноставне изборе,

• Учење о 
последицама избора 
које правимо

Активност  бр. 1  БИРАМО ЗАЈЕДНО

1 2 3 4 5 6 7 8 ...
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Активност бр. 1 БИРАМО ЗАЈЕДНО

Предложите да учесници одиграју игру „Шта би било кад би“ са својом 
децом да би им помогли да размисле о последицама избора које праве. 
Провежбајте игру заједно. Користећи изборе које сте записали на почетку 
ове активности (погледајте део „Увод у тему“), замолите сваког учесника да 
одабере један од избора са флипчарта и да наведе све могуће последице 
до којих је могло да дође да учесник није направио баш такав избор:
Шта мислите да би се догодило да… ? На пример: шта би се догодило да 
сте овде дошли неким другим путем? Шта би се догодило да сте подесили 
сат да вам звони раније или касније?

5. Објасните да је ово једноставна, забавна игра коју могу да играју са својом
децом било кад током дана: док чекају аутобус, док кувају, итд. Нагласите да 
је добар начин да се дете пусти да прави изборе да му се сваког дана пружи 
прилика да то ради. Подсетите учеснике који имају малу децу да је најбоље 
избегавати отворене изборе, већ да уместо тога детету треба понудити две 
или највише три могуће алтернативе између којих треба да бира. 

6. На крају објасните да је исто тако важно пружити деци прилику да размисле о 
својим изборима. Поделите учесницима папире и оловке и замолите учеснике 
у групи да забележе добра питања којима се подстиче на размишљање. Овде 
дајемо нека од питања које можете навести учесницима у групи као предлоге: 
Због чега си то изабрао? Како си се после тога осећао? Да ли би други пут 
одабрао нешто друго? Шта би одабрао и због чега? Шта мислиш, шта мама, 
тата, итд. мисле о томе што си изабрао?

7. Оставите учесницима пет минута да то ураде и након тога их замолите да 
прочитају шта су записали. Подстакните их да слушају шта су други записали 
и да записују питања која чују од других учесника за која им се учини да би 
могла да им буду корисна. Подстакните их да понесу ова питања кући као 
подсетник током наредних недеља.

4.
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ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Сви ми доживљавамо различита осећања, и позитивна, и негативна. Требало 

би да се сви осећамо неспутани да та осећања изразимо. Веома је важно 
помоћи деци да препознају осећања, да би научила вештине које су им 
неопходне да се на одговарајући начин носе са својим осећањима.

• Не треба подцењивати значај дечјег учења о осећањима. То је суштински 
важна вештина која им помаже да развију здрав друштвених живот.

• Важно је помоћи малој деци да уче о осећањима. Мала деца доживљавају 
велике промене, због којих могу изражавати нова и неочекивана осећања и 
емоције. Због тога је потребно да им помогнемо да препознају, признају и 
именују осећања.

• Помагање деци да препознају осећања је такође важно због тога што се 
дечје језичке вештине и речник у овом узрасту веома брзо развијају. 
Разговором, дискутовањем о осећањима и постављањем отворених 
питања се подржава развој језичких вештина код деце.

• Што се тиче излажења на крај са осећањима, важно је признати да ми сви 
имамо осећања. Родитељи и одрасли уопште понекад оклевају да говоре о 
својим осећањима и имају тенденцију да их не показују пред децом.  Деци 
треба да показујемо да сви имају различита осећања, па и одрасли, и да им 
објаснимо због чега осећамо то што осећамо. Осећања можемо и именовати и 
дозволити деци да постављају питања. На пример, ако се вратимо кући са 
посла уморни, можемо казати следеће: „Мама је уморна зато што је 
радила.“ Ако смо љути због тога што смо нешто изгубили, можемо казати:
„Тата је љут због тога што је изгубио“. Одрасли би исто тако требало да 
помажу деци да тумаче осећања других људи, као на пример: „Твоја сестра је 
тужна због тога што не може да нађе своју играчку. Шта бисмо могли да 
урадимо да се она осећа боље?“

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Почните тако што ћете замолити учеснике да размисле о својим емоцијама: 

Како сте се осећали данас када сте се пробудили? Како се сада осећате? 
Како сте се осећали када сте стигли на овај скуп и када никога нисте 
познавали? Да ли се то осећање променило?

2. Размислите заједно о следећем: Због чега су осећања важна? Због чега је 
важно препознати и изразити осећања?

ТРЕНУТАК ЗА РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Објасните да је рано детињство период током кога се осећања стално мењају. 

Од пресудне је важности да дете научи да разликује осећања како би могло да 
њима да се избори на одговарајући начин.

2. Помозите учесницима да увиде значај осећања током сопственог 
детињства. Поделите учесницима карте са осећањима и подстакните их да 
се присете и опишу неки тренутак када су осетили ту емоцију када су били 
деца: Због чега сте се тако осећали? Како су ваши родитељи реаговали на то 

што сте ви осећали? А ваша браћа и сестре? Ако је то било неко тужно 
или негативно осећање, како сте га превазишли?

3. Оснажите родитеље тако што ћете им рећи да они већ помажу својој деци 
много тако што их уче о осећањима. Да ли сте икада питали своје дете због 
чега се љути? Да ли сте му икада скренули пажњу на то да је неко од његове 
браће или сестара тужан? Сада подстакните учеснике да наставе да уче децу 
осећањима током активности које обављају свакога дана.

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ: ЗАЈЕДНО ИГРАМО ИГРУ ЛИЦА
1. Објасните учесницима да је најбољи начин да се деца уче о осећањима да се 

она подстичу да изражавају своја осећања, да говоре о својим осећањима, да 
говоримо са њима о сопственим осећањима, да именују своја осећања и да 
препознају узроке и последице својих осећања.

2. Нагласите да, осим ових свакодневних интеракција са децом, такође можемо 
спроводити посебне активности како бисмо помогли деци да се упознају са 
осећањима, да науче да их препознају и да излазе на крај са њима. Данас ћемо 
заједно испробати неке активности које родитељи могу да практикују и код 
куће. Објасните да се те активности могу једноставно укључити у активности 
које се уобичајено изводе свакога дана,као што су чекање код лекара, чекање 
на аутобуској станици, док се перу судови, и слично.

3. Подстакните учеснике да заједно играју игру лица. Сваком учеснику дајте по 
једну карту са осећањем. Замолите их да један по један одглуме осећање које 
је наведено на картици, тако што ће за то употребити само своје лице. 
Замолите остатак групе да погађа које се осећање приказује.

4. Предложите учесницима да играју ову игру код куће, ако је могуће тако да у 
њој учествују и други чланови породице, као што су браћа и сестре и баке и 
деде детета. Родитељи могу и једноставно да замоле дете да покаже неко 
осећање и да опише тренутак када га је доживело. Подсетите родитеље на то 
да је важно да и они учествују у овој игри, тако што ће да опонашају осећања и 
да описују када су то осећање доживели. То детету помаже да разуме да сви 
имају осећања.

5. Сада откријте учесницима да ћете игри додати још једну компоненту. 
Замолите учеснике да одглуме, користећи само своје лице, одговоре на 
следећа питања: Како се ваше дете осећа када сте ви уморни и када 
осећате фрустрацију? Како се ваш супруг/супруга осећа када има 
слободан дан?

Потребан материјал:
 Афлатоун карте са
 осећањима Можете 
 фотокопирати карте
 које су дате на страни
 xxx Афлатот приручника
 са  курикулумом (на стр.
46) или једноставно 
 исеците папир  формата
 А4 на мање  делове и на
 сваком  папирићу
 запишите  назив неког
 осећања.  За сваког
 учесника по  једна карта;
 свако  осећање се може   
 копирати у више 

Трајање активности:
  40 минута

Фокус током активности:
• Због чега је важно 

изражавати осећања
• Како помоћи детету да 

учи о осећањима и да 
их изражава

Активност бр. 2 ИСТРАЖИВАЊЕ ОСЕЋАЊА
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Активност бр. 3 МИ У НАШОЈ ПОРОДИЦИ ПОШТУЈЕМО ЈЕДНИ ДРУГЕ

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Поштовање је веома велики концепт за разумевање, нарочито за малу децу. 

Истовремено, поштовање је једна од  најзначајнијих социјалних вештина 
коју деца уче у најранијем узрасту. Оно је један од централних стубова 
породичног живота. 

• Деца се не могу научити поштовању за један дан: то је нешто што деца уче 
тако што посматрају друге и током свакодневног живота. Окружење у коме 
постоји међусобно поштовање код куће, у коме постоји однос пажње и 
љубави између родитеља и деце је прво и најзначајније место на коме се 
деца уче поштовању. 

• Поштовање се прво учи код куће, али оно постоји и изван кућног окружења. 
Ако поштујемо децу и ако их учимо да поштују чланове своје породице, она 
ће научити значај поштовања и користити га као начело којим се воде у 
свакодневном животу. 

• Концепт поштовања је веома снажно повезан са осећањима. Њега чине две 
компоненте: шта осећамо према некоме другом и како се опходимо према 
некоме другом. Ако некога поштујемо, то значи да о њему и ономе како се 
он понаша мислите лепо. Можете поштовати друге и можете поштовати 
себе. Показивање поштовања такође подразумева да се понашате тако да 
показујете да вам је стало до  осећања и добробити те друге особе. 

• Ова активност је у блиској вези са активношћу бр. 2: „Испитивање 
осећања“ (видети стр. 5), као и са активношћу бр. 6: Различити и 
јединствени (видети стр. 13) 

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Замолите учеснике да својим речима објасне које улоге имају у својим 

породицама и према својој деци. Ако је потребно, нагласите значај који они 
имају као  узори деци. 

2. Подстакните учеснике да размисле о томе шта значи бити узор деци. Објасните 
им да од узраста од три године, а понекад и раније, деца почињу да имитирају 
своје родитеље. Због тога је важно дати добар пример деци: како се деци може 
дати добар пример?

3. Објасните да ћемо се данас фокусирати на то како треба градити окружење 
пуно поштовања код куће и како деци треба помоћи да науче да брину о и  да 
поштују људе у својој породици и изван ње.

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:
1. Замолите учеснике да се поделе у групе од по троје до петоро. Дајте свакој 

групи флипчарт папир и маркере и замолите их да запишу неке од 
карактеристика своје деце. Сугеришите им да размисле о томе каква им је 
свакодневна рутина, колико дуго могу да држе пажњу,како се понашају у 
кући и ван ње. На пример: моје дете једе само, али и даље прави неред по 
столу; дете често има испаде беса, моје дете се кратко игра са другом децом; 

моје дете уме само да се обуче, али то веома дуго траје, и слично. Нагласите 
да се те карактеристике у великој мери разликују у односу на то у којој се 
фази развоја дете налази, па да самим тим овде нема погрешних одговора. 
Родитељи не треба да осећају никакав притисак и не треба да у том смислу 
врше притисак на своју децу.

2. Дајте свакој групи 20 минута да запишу ове карактеристике. Када заврше, 
нека све групе поделе са осталима које су карактеристике деце записали. 
Сада подстакните дискусију о нашим реакцијама на понашање деце: 
Уопштено говорећи, како реагујемо на нашу децу? Шта нас као одрасле 
насмеје? Шта нас љути? Шта чини да смо нестрпљиви? Шта нас чини срећим? 
Размислите о томе на које начине одрасли слушају децу и подстакните 
учеснике да размисле о тренуцима када су пажљиво слушали и водили 
рачуна о томе шта им је дете говорило: Како је дете тада реаговало? 
Како сте се ви осећали?

3. Објасните да су различити одговори на поступке деце прихватљиви и 
нормални, али да је важно да се код куће изгради окружење пуно поштовања. 
Објасните да су изражавање бриге и пажња, прихватање и поштовање од 
суштинске важности за стварање доброг окружења код куће и ван ње. 
Подстакните учеснике да дискутују о вредностима локалне културе у вези са 
породичним односима и о томе како оне доприносе успостављању 
позитивног окружења у породици. Оснажите учеснике тако што ћете 
нагласити значај тих елемената и начина на које они доприносе грађењу 
позитивног односа са децом.

Потребан материјал:
Флипчарт папири
Маркери
Папир (по један за 
сваког учесника) 
Оловке

Трајање активности
 45 минута

Фокус активности је на:
• Улоге које имамо у 

породици, 
• Због чега је важно да се 

међусобно поштујемо, 
и унутар, и изван породице 

• Како помоћи деци да науче 
да поштују друге 
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4. Хајде да сада истражимо сопствене реакције на понашање деце о коме смо 
управо разговарали: Који поступци родитеља који су претходно набројани 
показују љубав и поштовање родитеља? Којим поступцима се то не 
показује? Како можемо поправити начин на који изражавамо бригу и 
поштовање према деци? Подстакните сваку групу да наведе свакодневне 
активности којима се показује поштовање према детету. Ево неких 
примера за то:

• Ми пуштамо дете да изражава своје идеје и осећања,
• Ми слушамо дете,
• Ми допуштамо детету да само прави неке мале изборе

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ:
1. Поставите учесницима следеће питање: Због чега је важно да се детету 

указује поштовање? Подсетите их да наша деца највише уче тако што 
опонашају наше понашање. Грађење кућног окружења у коме влада 
поштовање према деци и према осталима је најбољи начин да се деца науче 
да поштују друге. Покрените дискусију: Којим понашањем деца показују 
поштовање према члановима породице? Овде дајемо неке од примера за 
то:

• Дете слуша шта му родитељи говоре,
• Дете говори „молим“, „хвала“ и сл.
• Дете каже „Жао ми је“
• Дете се лепо понаша према браћи и сестрама
• Дете помаже у кућним пословима

2. Први корак у учењу детета да поштује друге јесте да сами показујемо 
поштовање према другима. Цртање је још једна једноставна активност која се 
може изводити са децом да би им се приближио овај концепт.

3. Дајте сваком учеснику парче папира и оловке у боји. Замолите учеснике да 
наведу три једноставне ствари које деца треба да ураде да би показала 
поштовање за друге чланове породице. Потом им објасните да треба да 
нацртају цртеж којим ће представити сваку од тих идеја. Они могу користити 
исту стратегију када треба помоћи детету да препозна и моделује понашање 
којим показује поштовање и пажњу према другима. Објасните да чак и када је 
дете исувише мало да може да црта тако да тим цртежима нешто јасно 
представља, давање слободе да се изрази преко цртежа помаже да се код 
детета учврсти овај концепт.

4. Додајте да када се ради о сасвим малој деци, уместо речи „поштовање“ 
можемо користити израз „волети чланове своје породице“.

Активност бр. 3 МИ У НАШОЈ ПОРОДИЦИ ПОШТУЈЕМО ЈЕДНИ ДРУГЕ
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Активност бр. 4 СВИ ИМАМО ПРАВА

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Права детета су наведена у Конвенцији Уједињених нација о правима детета, 

коју је потписала већина земаља. То може изгледати као нешто веома 
сложено, и може се догодити да и деца и родитељи буду помало заплашени 
овим концептом. Преведена на дечји језик, Конвенција Уједињених нација о 
правима детета је моћан алат да се ова права објасне на једноставан и 
забаван начин. Дијаграм за то можете наћи на линку који следи, можете га 
поставити на зид или га, ако је могуће, можете умножити и поделити 
родитељима.

tt : n ce r r t te le ncrcc lld r endl lan a e d
• Родитељи понекад оклевају пред идејом да се деца уче томе шта су њихова 

права, због тога што страхују од подривања сопственог ауторитета на тај 
начин. Важно је да се нагласи да права оснажују нашу децу, да им 
омогућавају да расту оснажена, способна и без злоупотребе и да то не 
угрожава нашу улогу родитеља. Важно је нагласити да деца имају права, али 
да имају и одговорности, као што је одговорност да поштују своје родитеље.

• Због чега деца имају посебна права? Права детета, како су наведена у 
Конвенцији Уједињених нација о правима детета су веома слична правима 
одраслих. Без обзира на то, у Конвенцији је објашњено да одрасли и владе 
треба да воде посебну бригу о поштовању тих права и да треба да обезбеде да 
деца имају приступ тим правима. Због њиховог узраста, деци може бити 
потребна додатна подршка и заштита, због тога што не поседују неопходан 
капацитет и моћ да самостално  спроводе та права.

• Ова активност почиње увођењем концепта жеља и потреба, и признањем да 
су неке од тих потреба и права. Овом активношћу се поставља основа за 
активност бр. 9 која следи: „Шта ми је потребно и шта желим“. Активност бр. 9 
ће бити више усмерена на потребе и жеље.

• Како дефинисати потребе: оно што је суштински важно за 
преживљавање, здравље и раст детета, што се штити Конвенцијом о 
правима детета.

• Како дефинисати жеље: оно што желимо и што нам није неопходно 
да бисмо преживели, били здрави и могли да растемо.

• Важно је приметити да, под одређеним околностима, неке од жеља могу 
представљати потребе (или права). На пример, мобилни телефон може 
представљати жељу, али у случају природне катастрофе он може постати 
потреба. Он може бити неопходан ресурс за заштиту детета (позвати хитну 
помоћ, остварити јединство породице, итд.) и за обезбеђивање његовог 
здравља и безбедности, чиме се поштује право детета на заштиту и право 
детета да буде безбедно.

• Учење мале деце њиховим правима је задатак пун изазова. Ово није 
осмишљено као самостална активност, већ као део обимнијег рада који дете 
обавља у окружењу предшколског васпитања и образовања кроз Афлатот 
програм. И поред тога, помоћ родитељима да разумеју значај права кроз 
њихову демистификацију представља основ за обезбеђивање на правима 
заснованог окружења, не само у вртићу, већ и код куће. Управо је због тога 
важно да се родитељима помогне да разумеју и прихвате права.

• Када се ова активност проводи у одређеним контекстима, као што су 
радионице на којима учествују избеглице или жртве природних катастрофа, 
треба бити веома опрезан, пошто би активност промишљања могла ове 
учеснике да подсети на трауматичне догађаје које су преживели.

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ: 
1. Замолите учеснике да размисле о ономе што већ знају о правима и 

Конвенцији УН о правима детета: Шта су права? Која права познајете? 
Шта мислимо о дечјим правима? Због чега је важно учити децу о 
њиховим правима?

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:
1. Замолите учеснике да се поделе у групе од по три до пет учесника. 

Поделите свим групама по један скуп карата са потребама и жељама, 
оловке и неколико додатних празних карата.

2. Сада замислимо да смо у следећој ситуацији: Земља је исувише загађена и 
морамо да се евакуишемо са ње и да се преселимо на другу планету. 
Нажалост, простор на свемирском броду је ограничен, па због тога можемо 
понети само неколико ствари. Дајте групама пет минута да се договоре и да 
одаберу које ће три ствари из карата које су добили понети са собом. Потом 
треба да на празним картама које су добили напишу још две ствари које 
желе да понесу са собом.

3. Замолите све групе да поделе са осталима шта су одабрали да понесу и да 
објасне шта носе са собом и због чега.

4. Сада најавите да је дошло да изненадне промене плана. Нажалост, спејс шатл 
је исувише мали да у њега стану све ове ствари! Замолите све групе да одаберу 
по две ствари које ће оставити. Дајте пет минута свим групама да то ураде.

5. Подстакните учеснике да покажу шта су одабрали и да објасне шта су 
одлучили да изоставе и због чега. Покрените дискусију следећим питањем: 
Да ли је било тешко одлучити шта треба понети, а шта оставити? Због чега? 
Како сте се о томе договорили у оквиру групе?

Фокус активности:

• Учење шта су дечја права и 
због чега су она важна

• Како помоћи деци да 
разликују потребе од 
жеља

• Како помоћи деци да 
уче шта су права

Потребан материјал:
 Постер са две колоне: 
 Потребе и Жеље  

  Карте на којима су 
 представљени различити
 предмети (видети 
 предложене примере у
 наставку) 

  Ако је могуће, треба 
 користити исечене слике 
 из часописа које ћете 
 налепити на картон да 
 бисте направили карте. 
 Уместо тога можете 
 написати назив предмета 
 на парчету папира.  
 Празне карте (формат А6)  
 оловке

  селотејп
  примерак Конвенције УН  о
 правима детета на језику
 који је разумљив деци

  (опционо, по један за 
 сваку породицу) 

Опционо:
Исечене слике из старих 
часописа и новина које 
представљају потребе и 
жеље

Трајање активности
  50 минута
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Активност бр. 4 СВИ ИМАМО ПРАВА

АКТИВНОСТ СА ДЕЦОМ
1. Објасните учесницима да ова активност може бити веома једноставан начин 

да се уведе концепт права детета и да се деца науче како да праве изборе на 
основу потреба и жеља. Додајте и да за веома малу децу речи „право“ и 
„потреба“ могу бити исувише сложене и да се могу заменити изразом „оно 
без чега не можеш да живиш“. 

2. Препоручите да се ова игра игра са децом отприлике почев од узраста од 
четири године. Предложите да се активност може почети да би се стимулисало 
учење деце тако што се деца подстичу да цртају ствари које су за њих веома 
важне, као што су играчке, чланови породице, другари, и слично. Родитељи 
такође могу да подрже размишљање деце тако што ће представити неколико 
додатних исечака из старих новина или часописа са сликама које су 
релевантне за ову игру, као што је кућа, слика породице, итд.

3. Објасните да пошто буду припремили неколико слика и цртежа потреба и 
жеља, могу да испричају детету причу о свемирском броду и да подстакну 
децу да изаберу ствари које су за њих најважније. Чланове породице треба 
подстаћи да са децом разговарају о сваком од предмета које су деца изабрала. 
Они могу питати децу због чега су одабрала одређену ствар и шта би се 
догодило кад више не бисмо имали те ствари.

4. Вежбање активности је важно. Замолите учеснике да одаберу једну особу из 
групе која ће глумити родитеља, а да остали чланови групе глуме децу. 
Позовите учеснике да понове активност коју сте управо извели као што би је 
извели код куће, са својом децом. Дајте учесницима 10 минута да пробају да 
изведу активност. У  међувремену, шетајте се од групе до групе да бисте им 
пружили подршку у вези са тиме како треба постављати деци питања и да би 
сте обезбедили да изрази које учесници употребљавају буду примерени 
узрасту деце. Ако имате времена, замолите учеснике да замене улоге, тако да 
свако добије прилику да вежба активност.

7. Окупите све учеснике у већој групи пред постером и објасните им да су неке 
потребе нарочито важне и да их треба посебно заштитити да би биле 
обезбеђене свима. То су права. Подстакните учеснике да кажу којим дечјим 
правима одговара свака од ставки. На пример, неко да брине о теби = право на 
заштиту; храна = право на исхрану, итд. Ако је могуће,  поделите копије 
Конвенције УН о правима детета на језику који је разумљив деци.

6. Сада покажите учесницима постер на коме су представљене потребе и 
жеље. Подстакните све групе да узму све карте које су добиле, укључујући 
нове карте које су направили, и да сваку од њих поставе у одговарајућу 
колону.
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Активност бр. 4 СВИ ИМАМО ПРАВА    Примери за карте са потребама и жељама

•Вода за пиће

•Играчке

•Здрава храна

•Оловка

•Сладолед

•Књиге

• Кућа

•Мобилни телефон

ОПЦИЈЕ ЗА ПРАВЉЕЊЕ ДРУГИХ КАРАТА: Дрво и цигле (да се од њих сагради кућа), топла одећа (ако је хладно), сат, лекови, чланови 
породице/неко ко се о теби брине, чипс, чоколада, рачунар, бицикл, твоја соба, бонбоне.



ИЗБОР АЛАТА ЗА ПОРОДИЦУ 11

Активност бр. 5 ЗАЈЕДНО СА МОЈИМ ДРУГАРИМА, ЈА…

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Деца почињу кратко да се играју са другом децом од друге или треће године. 

• Грађење пријатељства у раном узрасту помаже да се код деце развију боље 
социјалне вештине за цео живот и смањује проблеме са понашањем. 

• Учење да се буде добар пријатељ је веома важна животна вештина која има 
велики утицај на социо-емоционални развој. Деца управо кроз 
пријатељство уче како треба да се понашају према другим људима. 

• Важно је упамтити да свако има јединствен карактер: нека деца су 
отворенија и друштвенија, док су друга повучена. Не треба превише 
притискати дете нити се треба узрујавати ако дете тешко склапа 
пријатељства у вртићу. Оно што можемо учинити да помогнемо детету је да 
му пружимо прилике за дружење изван вртића и да одржавамо отворену 
комуникацију са дететом да бисмо му омогућили да разговара о својим 
страховима или фрустрацијама. 

• Конфликти су прилике за учење. Када се деца суоче са конфликтима са 
другом децом, то је прилика да дете научи да разуме друштвена правила која 
важе међу пријатељима, да научи да превазилази своје фрустрације и да 
одржава позитиван став када је суочено са изазовима.

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ: 
1. Када одрастемо не размишљамо често о својим пријатељима, али су нам они 

веома важни. Разговарајте о следећем са учесницима: Због чега је 
пријатељство важно за нас као одрасле? Због чега је оно важно за децу? 
Због чега је корисно учити децу о пријатељству и помоћи им да разумеју шта 
значи бити добар пријатељ? 

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:
1. Замолите учеснике да се поделе у групе од по четири учесника. Дајте свакој 

групи велики папир и неколико маркера. 

2. Објасните свакој групи да треба да нацртају дете са својим другаром у 
средини постера. Замолите учеснике да дефинишу ко је то дете: да му дају 
име, род и националност, и да утврде да ли дете живи у граду или на селу.

3. Хајде да сада заједно истражимо како наше дете комуницира са вршњацима и 
другарима. Свако дете развија другачије социјалне вештине у различитим 
тренуцима током живота. Осим тога, њихово понашање према пријатељима 
се може мењати током година.

4. Замолите све групе да размисле о свим карактеристикама своје деце када су 
она са вршњацима. На пример: он/она је стидљив(а), увек се игра са једним 
дететом, има свог специјалног другара, игра се само кратко време, лако се 
изнервира, почиње да дели ствари, љубоморно је, итд. Дајте свим групама 
10 минута да запишу све те карактеристике око цртежа детета. 

5. Када то заврше, нека свака група презентује оно што је нацртала и 
карактеристике детета. Покрените дискусију следећим питањима: 
Шта мислите, због чега се ваше дете тако понаша? Ко има другачије 
искуство са својим дететом? Ко се не слаже са овим?

6. Пошто све групе заврше своје презентације, не заборавите да нагласите да је 
потпуно нормално да се нека деца понашају другачије од остале деце. 
Подсетите учеснике да је развој и раст детета процес који се веома разликује 
од детета до детета, који није увек праволинијски. Као и одрасли, и деца имају 
различите карактере. Објасните да нам ова вежба помаже да постанемо 
свесни динамике социјалне интеракције нашег детета и да откријемо најбољи 
начин да му помогнемо да учи о пријатељству.

Фокус активности:
• Учење о друштвеном 

понашању вашег  
детета

•  Како помоћи деци да
 науче вредност 
 пријатељства

•  Како помоћи деци да
 кроз игру уче о 
 вештинама доброг 
 пријатељства

Потребни материјали:
Четири флипчарт постера

 Маркери и оловке у боји
 Папир (по два листа за сваког
 учесника)

Трајање активности:
 60 минута
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АКТИВНОСТ СА ДЕЦОМ:
1. Објасните учесницима да има много различитих активности које могу да 

изводе са својом децом како би им помогли да развију добре социјалне 
вештине и да разумеју шта значи бити добар друг. Подстакните учеснике да 
размишљају и дођу до идеја о неким од ствари које бисмо могли да урадимо 
да бисмо помогли деци да развију позитивна понашања у вези са 
пријатељством.

2. Подсетите учеснике да је један важан начин да се деца уче о понашању 
доброг друга да се и сами понашамо као добри другови. Деца у овом 
узрасту углавном имитирају наше понашање.

3. Данас ћемо вежбати неке примере за активности које можемо изводити са 
децом.

  Разговарајте о томе!                                                         Уведите навику да свакога дана практикујете да 
подстичете дете да разговара са вама о својим искуствима ван куће и 
породице. Поделите папире и оловке свим учесницима и онда их у 
паровима подстакните да смишљају питања отвореног типа која могу 
постављати својој деци да би их подстакли да размишљају о 
пријатељствима. Овде вам дајемо неколико примера за то: Ко су твоји 
другари у вртићу? Шта ти се код њих допада? Можеш ли да ми кажеш 
нешто лепо о њима? Позовите учеснике да поделе питања која су 
смислили са остатком групе и подстакните их да забележе питања које 
чују од других за која мисле да би могла да им буду корисна. Подсетите 
учеснике да понесу овај списак кући као подсетник и да изводе ову 
активност током наредних недеља.

  Будимо захвални због тога што имамо пријатеље:                                                                                                                                    Дајте свим 
учесницима други папир и оловке у боји. Подстакните учеснике да 
нацртају оно због чега су захвални због тога што имају пријатеље: Шта 
је то што вас чини срећнима у вези са пријатељима? Објасните да није 
важно ако учесници не умеју да цртају.
Време које се троши на цртање је једноставно добар начин да се 
размисли о датој теми да се подстакне креативност. Учесници могу 
исто то да раде код куће са својом децом. Дајте учесницима пет 
минута да нацртају задато, а потом их замолите да поделе то што су 
нацртали са остатком групе и да објасне шта су нацртали. Замолите 
учеснике да ако желе понесу цртеже кући и да их покажу својој деци, па их 
после тога подстакните да нацртају оно због чега су захвални на другој 
страни папира.

• Волим своје другове због тога што… Подстакните учеснике да 
размишљају о свим добрим особинама својих пријатеља. Нека поделе 
особине којих су се сетили са остатком групе. Подсетите групу је оно 
што ми ценимо код других често исто оно што они цене код нас. 
Објасните да учесници могу исто то да раде и код куће, тако што ће 
подстицати дете да размишља о особинама добрих пријатеља.

• Шта раде добри другови: Поделите свим учесницима по парче папира 
и замолите их да напишу лепе ствари које пријатељи раде једни за 
друге или које пријатељи раде заједно (као што је да се играју, смеју, 
говоре један другом „хвала“) и ствари које пријатељи не треба да раде 
један другом (као што је на пример да не вичу један на другог или да не 
краду један од другог). Сада замолите учеснике  да раде у паровима и да 
свака особа каже свом пару шта је записала. Подстакните пара да 
направи срећан израз лица ако мисли да нека изјава представља 
нешто што би пријатељи требало да раде један другом и да направи 
тужан израз лица ако изјава представља нешто што пријатељи не 
раде или не би требало да раде један другом.

• Мој добар друг: 

Активност бр. 5 ЗАЈЕДНО СА МОЈИМ ДРУГАРИМА, ЈА…

                                        Замолите учеснике да затворе очи и да замисле свог 
доброг пријатеља. Замолите учеснике да опишу свог пријатеља: 
Како он изгледа? (Љубазан је, леп, насмејан, итд.) 
Како он говори? (смешно, радосно, итд.) 
Шта он ради? (помаже другима, игра се, 
дели ствари, итд.)
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Активност бр. 6 РАЗЛИЧИТИ И ЈЕДИНСТВЕНИ

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Када деца почну да успостављају пријатељства, она такође почну да 

примећују оно по чему се разликују и оно по чему су слични са другом 
децом. Она почну да примећују како такве карактеристике могу имати 
импликације по укључивање или искључивање деце. Она такође почну да 
примећују ставове других људи према тим карактеристикама.

• Деца могу да разликују текстуру косе, боју коже и изразе лица већ од шестог 
месеца живота. Она стичу и развијају представу о себи и другима већ у 
најранијем детињству.

• Утисци и идеје деце о разликама у великој мери зависе од окружења у коме 
се дете налази, и од онога што дете види и чује.

• Због чега је важно учити децу о разликама? Наше друштво и наш свет стално 
пролазе кроз веома велике промене, а ми често комуницирамо са људима 
који се у великој мери разликују од нас. Разумевање, прихватање и 
признавање различитости (културних, верских, физичких, итд.) може да 
помогне младим људима да буду успешни у друштву које се стално мења.

• Разлике и инклузија могу представљати веома незгодну и изазовну тему када 
се она представља одраслима. Стога је за рад са одраслима о стереотипима и 
различитостима неопходна обимна, самостална радионица. У овом 
приручнику предлажемо само неколико активности којима се подстиче 
иницијално размишљање о датој теми. Од вештина водитеља зависи да ли ће 
дискусија ићи даље. Осим тога, неке врсте разлика – као што је сексуални 
идентитет, вера, раса или ментална заосталост – се понекад сматрају веома 
проблематичним у неким крајевима. Стога сугестије које дајемо у наставку 
треба прилагодити конкретној ситуацији.

 ПРИПРЕМА ВОДИТЕЉА:
• На почетку различитих страница флипчарт папира напишите имена 

различитих особа или група које представљају различите групе идентитета у 
вашој заједници. Оне би могле да укључују следеће: деца, тинејџери, старији, 
хомосексуалци, жене, мушкарци, богати, сиромашни, особе са физичким 
инвалидитетом, особе са менталним проблемима, албино особе и други. 
Водите рачуна да укључите најмање једну мањинску групу и неколико верских 
група.

• Окачите постере на зид, тако да између њих буде размак, тако да мање групе 
могу да се окупе око сваког постера. Пресавијте заглавља или прекријте 
постере док не стигнете до дела активности у коме учесници треба да 
размишљају о теми.

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ: 
1. Замолите учеснике да устану и да пређу на десну страну просторије ако се 

слажу са изјавом коју ви изговорите, односно да пређу на леву страну 
просторије ако се не слажу са оним што изговорите.

2. Наведите једну за другом следеће изјаве, или сами саставите изјаве на 
основу састава групе учесника. Водите рачуна о томе да неке од изјава 
наведених у наставку могу бити проблематичне: у неким областима или

заједницама се не саветује да се води дискусија о верској припадности. 
Уредите списак у наставку у складу са обичајима у вашем крају, али водите 
рачуна о томе да укључивање неких изазовних изјава може бити добар 
начин за суочавање са потешкоћама у начину на који се учесници  
представљају:

• Ја сам мушкарац
• Ја сам жена
• Ја сам мајка
• Ја сам млад(а)
• Ја сам плавуша
• Ја сам фудбалски навијач
• Ја волим да читам
• Ја сам (навести националност)
• Ја сам (навести религију)

3. После сваке изјаве, оставите учесницима мало времена да одлуче у који 
део просторије желе да се преместе. Потом започните дискусију: Због чега 
сте прешли у тај део просторије? Шта за вас значи то што сте мајка, 
фудбалски навијач, итд.? Ко мисли нешто друго?

4. На крају замолите све учеснике да се врате у круг и нагласите да је свако по 
многим стварима сличан и различит од осталих учесника. Дајте времена 
учесницима да размисле о одговорима које су дали на ова питања. На 
пример, дефиниција „фудбалског навијача“ би могла у великој мери да се 
разликује од једног до другог учесника у групи; за некога би то могло да 
значи да гледа фудбалске утакмице свакога дана, а за некога другог да их 
гледа само једном месечно. Нагласите да смо сви међусобно веома 
различити, али да исто тако имамо и много тога заједничког, чак и са људима 
који изгледају доста другачије од нас.

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ
1. Развијте или откријте постере и замолите сваког учесника да у свакој 

колони напише или оно што зна или оно што је чуо о свакој категорији. 
Објасните да треба да напишу најмање једну изјаву за сваку категорију. 
Дајте учесницима 10 минута да запишу своје изјаве.

2. Када заврше, окупите све учеснике поново у круг и прочитајте неке од 
наведених изјава. Поставите учесницима следећа питања: Шта многи од 
коментара које смо навели представљају? Да ли су сви они тачни? Одакле 
долазе те идеје (медији, породица, итд.)?

3. Поставите учесницима следећа питања: Шта су стереотипи? 
Због чега и како они могу бити опасни?

4. Истакните да различитост, разлике и стереотипи представљају оно што смо 
научили да препознајемо и користимо у веома раном узрасту. Од тренутка 
када смо прихватили те идеје, ми те идеје углавном прихватамо без икаквог 

Фокус активности:
• Учење како се 

препознају 
стереотипи 

• Како помоћи детету 
да учи о разликама

• Како можемо градити 
инклузивно окружење 
код куће, у коме се 
разлике поштују и цене

Потребни материјали:
 Флипчарт постери са
 називима група у
 заглављима (видети део
 “Припрема водитеља”)
 Селотејп
 Маркери

  Простор на зиду на
 коме се флипчарт
 папири могу залепити
 селотејпом

  Пост-ит папирићи или
 празни листови папира

  Воштане бојице

Трајање активности:
  60 минута
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преиспитивања. Али, као што смо видели, нису све ове идеје тачне. 
Оне у неким случајевима могу бити узрок јаке негативне 
дискриминације.

5. Важно је да почнемо да постајемо свеснији чињенице да су разлике често оно 
о чему не знамо много. Ми о њима често размишљамо као да нам је укључен 
аутоматски пилот у глави. Када смо суочени са разликама, важно је да се 
зауставимо да бисмо се запитали да ли је оно што мислимо чињеница или 
стереотип, и да потом покушамо да се понашамо инклузивно и да ценимо 
разлике.

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ:
1. Сада, пошто смо почели да испитујемо сопствено понашање према 

разликама, хајде да дискутујемо о следећем: Због чега мислите да је важно 
да учимо децу о разликама и инклузији? 

2. Подстакните учеснике да дискутују о томе шта би могли да ураде да 
обезбеде да њихова деца науче да буду инклузивна и да прихватају и цене 
различитост. Подсетите их да прихватање и поштовање различитости није 
нешто што се учи преко ноћи. Објасните да кућно окружење које је 
засновано на поштовању и вредновању различитости представља почетну 
тачку за учење деце инклузивности. Овде дајемо неколико примера 
активности којима се деци помаже да уче о различитостима код куће:

   Почните од себе: 
Деца своје понашање заснивају на поступцима 
родитеља, и оним видљивим, и оним суптилним. 
Што смо ми инклузивнији, то ће и наша деца лакше 
научити да прихватају разлике.  

• Укажите на разлике и објасните их: 
Објасните учесницима да је важно да се 
разлике не игноришу, већ да треба 
допустити детету да поставља 
питања и давати му објашњења. 
Замолите учеснике да наведу 
питања која би деца могла 
да поставе и одговоре које бисмо ми 
могли да им дамо.

   Не дозволите да нетолеранција 
      прође неопажено: Може се догодити да 

наше дете каже или уради нешто на основу 
чега се откривају предрасуде или 
стереотипи. Ми као родитељи не треба да 
допустимо да то прође неопажено. 
Питајте дете како је дошло до те идеје, и 
објасните му због чега није добро да се тако 
нешто  ради или говори. 

 Додајте и да треба да радимо исто то ако неко други уради или каже 
нешто тако неучтиво пред дететом. Дете ће протумачити то 
што ми ћутимо као прихватање и одобравање тог чина. 

     Читајте: читање прича о разликама (верским, физичким и етничким)
 или оних у којима се стереотипи доводе у питање може бити моћан
 алат да се научи нешто више о разликама.

  Упаривање боје коже:                                                        Поделите учесницима папире и воштане 
бојице. Подстакните их да мешају боје тако да дођу до боје која 
одговара боји њихове коже. Када то ураде, подстакните их да се 
прошетају по просторији и да пронађу другу особу која има сличну 
боју коже. Учесници ће приметити да чак и када је разлика веома мала, 
сви ми имамо јединствену боју коже и да смо сви различити. 
Објасните да ову активност могу да изведу код куће да би подстакли 
дете да испита боју коже чланова своје породице. Замолите децу да 
направе своје портрете или портрет чланова своје породице 
користећи боје којима представљају кожу коју су управо открили. Ако 
желите да помогнете родитељима да науче да праве и користе 
природне боје, погледајте Кутак са ресурсима у Афлатот приручнику 
са курикулумом, на страни 197.

Активност бр. 6 РАЗЛИЧИТИ И ЈЕДИНСТВЕНИ
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Активност бр. 7 ТО ЈЕ ОКРУГЛО И СЈАЈНО, ШТА ЈЕ ТО?

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Може деловати изненађујуће, али деца већ од четврте године живота могу 

бити спремна да уче о новцу, штедњи и трошењу (Коблинер, 2000). Можемо 
поставити основу да бисмо омогућили деци да управљају својим ресурсима 
на мудар и етички начин од најранијег детињства.

• Учење деце о новцу је одличан начин да им се помогне да науче да 
доносе одлуке, као и то какве све могу бити последице тих избора.

• Да ли сте знали да начин на који родитељи управљају новцем представља 
најзначајнији утицај на то како ће дете поступати са новцем када одрасте? 
Штавише, деца то почињу да уче у раном детињству.

• Неке родитеље брине да им деца не буду изложена концепту новца прерано, 
због тога што желе да их заштите од притисака које трпе одрасли. Ако се 
детету помогне да схвати појам новца од раног детињства, то ће му помоћи 
да њиме боље управља када одрасте и да развије здрав однос према новцу.

• Овде дајемо све оно што деца узраста од три до шест година могу и треба да 
знају о новцу:

а) Новац вам је потребан да бисте куповали ствари,
б) Новац се зарађује тако што радите,
 в) Можда ће бити потребно да сачекате пре него што можете да купите 
      оно што желите,
 г) Постоји разлика између онога што желите и онога што вам је потребно.

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Поделите свим учесницима по неколико пост-ит папирића или празних 

папира. Објасните да ћете ви изговорити неку реч, а да они треба да запишу 
све речи којих се сете када чују ту реч. Једина правила су да учесници 
морају да пишу све док им ви не кажете да престану са писањем и да на 
сваком пост-ит папирићу сме да буде написана само по једна реч.

2. Изговорите реч „новац“. Пустите учеснике да пишу 30 секунди и водите рачуна да сви током тог времена пишу!

3. После тога, покажите учесницима флипчарт са колонама Позитивно и Негативно. Замолите учеснике да прочитају шта 
су написали и помозите им да поређају папириће са записаним речима у одговарајућу колону.

4. Укажите на то да новац увек представља сложено питање које укључује одређене изазове. Замолите учеснике да вам 
кажу да ли је и због чега разговор о новцу са дететом важан. Са којим изазовима би се током таквог разговора могли 
суочити? Због чега сматрају да је тешко разговарати са децом о новцу?

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:

1. Замолите учеснике да се поделе у групе од по троје до четворо. Поделите свим учесницима по један велики лист 
папира и замолите их да на њему нацртају временску линију и да је поделе на сегменте. Сваки сегмент представља по 
једну годину живота од 0 до 18 година, слично као код активности бр. 1, „Бирамо заједно“ (на стр. 3).

2. Покажите учесницима флипчарт са изјавама о новцу и замолите све групе да утврде на који би се узраст свака од 
изјава могла односити. Замолите их да то ураде имајући на уму искуства из свог детињства. Овде дајемо неке од 
примера за изјаве о новцу: 

• Добио први новчић

• Прва касица
• Почео сам да идем у продавницу са мамом/татом
• Први пут сам сам отишао у продавницу
• Први поклон за некога
• Први џепарац
• Први зарађени новац (помажући некоме или од продаје ситница)
• Први плаћени посао ван куће
• Први мобилни телефон
• Први рачун отворен у банци или пошти

3. Замолите учеснике да представе своје временске линије и укључите их у 
разговор о њиховим успоменама о сопственим искуствима са новцем:
Шта нам је било проблематично у вези са новцем када смо били веома 
мали? Шта је било лако? Да ли су наши родитељи са нама разговарали о 
новцу? Зашто мислите да је то било тако?

4. Подстакните дискусију и нагласите да новцем почињемо да се бавимо у веома 
раном узрасту. Пустите учеснике да размисле о томе на који се начин то могло 
променити за нове генерације. Шта мислите, када ће ваше дете почети да се 
упознаје са новцем? Како ће се њихова временска линија разликовати од 
ваше? Шта би могло да буде проблематично?

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ:
1. Поставите учесницима следећа питања: Због чега је важно помоћи деци 

да се упознају са појмом новца? Шта мислите, како бисмо ми то могли да 
урадимо?

2. Објасните да просто показивање деци различитих начина коришћења новца 
током активности које обављамо свакога дана представља најлакши и 
најефикаснији начин да се деци  помогне да се упознају са новцем. 
Подстакните учеснике да иду на пијацу са својом децом или да их воде са 
собом у банку током наредних недеља. Ти се тренуци могу искористити да се 
деци покаже како се новац користи.

3. Учесници осим тога могу изводити једноставне, забавне активности код куће 
са својом децом како би подстакли њихово учење. Овде дајемо примере за 
активности које родитељ могу да изводе код куће са својом децом. Ако 
имате довољно времена, можете их представити све, а у супротном 
изаберите само једну за ову прилику. 

• Истраживање појма новца: Окупите учеснике у круг и свакоме дајте по 
неколико новчића. Замолите учеснике да додају новчиће један другом у круг 
и да их опишу: Које боје су новчићи? Који је већи? Који је мањи? Који више 
вреди? Шта је на њему насликано? Објасните да исту ову активност могу да 
понове код куће са својом децом, тако да пажња буде усмерена на вредност, 
боју, тежину, итд. новчића.

• Направите сами своје новчиће: Поделите свим учесницима по један новчић, лист 
папира и бојицу. Замолите их да папир ставе преко новчића и да лагано прелазе 
бојицом преко папира. На тај начин ће на папиру направити копију новчића. 
Учесници могу код куће подстицати децу да ураде то исто и да изрежу нацртани 
облик новчића и да их потом користе за игру. 

Фокус активности:
• Због чега је важно 

учити децу о новцу
• Разумети да је новац 

присутан у животу од 
најмлађег узраста

• Како помоћи деци да 
сазнају шта је новац

Потребан материјал:
 Пост-Ит папирићи или
 празни листови папира
 (неколико листова за
 сваког учесникат) 
 Флип чарт са ‘Позитивне’  и 
‘Негативне’ наслови колоне 
 Флипчасрт папири (по један 
 за сваку групу)
 Маркери
 Флипчарт са изјавама о 
 новцу
 Два или три новчића у 
 оптицају  
 Празни листови папира 
 Воштане бојице

Трајање активности:
 45 минута
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Активност бр. 8 НАШ СВЕТ, НАШИ РЕСУРСИ

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Када смо напољу са децом, треба да водимо рачуна о безбедности. У шуми 

или у близини језера, на пример, важно је да имамо на уму одређена 
правила безбедности. На пример, треба водити рачуна о биљкама које нас 
могу ожарити или о онима које су отровне. Водите рачуна о томе да 
напоменете шта дете може да убере или шта не сме да додирује.

• Треба мање предавати, а више разговарати са децом! Природа је моћно 
окружење за учење коме нису потребна бројна објашњења. Да би се 
обезбедило да дете самостално учи, треба га пустити да само истражује 
природу, водећи рачуна да дете буде безбедно.

• За делотворну игру и истраживање у природи неопходан је простор који је 
„дивљи и неистражен“ у очима детета. Миран кутак у парку у довољној мери 
представља дивљину када у њему нема превише људи и дистракција у 
непосредној околини. Осим тога, важно је и  пустити дете да истражује свим 
чулима: да копа, да се пење, да додирује, мирише, скупља и да се скрива. Није 
важно колики је простор, важније је да је слободан!

• Допустите да дете усмерава игру: дајте му слободу да истражује уз што је 
могуће мање правила и упутстава. Дете само треба да започне и да води 
истраживање.

• Постављајте питања отвореног типа да подстакнете даље 
истраживање само онда када је то потребно.

• У наставку можете пронаћи примере активности за истраживање природних 
ресурса, које можете изводити заједно као породица. Постоји још много више 
могућности; треба само изаћи из куће!

• У неким крајевима можда неће бити услова да се оде у природу. У том 
случају, добра алтернатива је да се кућа испуни природним елементима и да 
се детету допусти да се игра са њима. Кора дрвета, дрво, лишће, цвеће, 
биљке, камење и перје би могли да буду одлични материјали за испитивање. 
Поставите их на неко место у кући на коме се дете може лако играти и на 
коме им може често приступати.

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Замолите учеснике да затворе очи, а онда их позовите да се присете следећег: 

Које су вам најдраже успомене на игру из детињства?  Пошто размисле о томе, 
замолите их да отворе очи и да кажу чега су се сетили. Замолите учеснике да 
се присете окружења: Да ли је дан био сунчан? Где сте се налазили? Да ли сте 
били унутра или напољу? Природа ће, највероватније, у неким причама имати 
главну улогу, али у одређеним контекстима то и не мора да буде тако, у 
крајевима у којима постоји мање прилика да се деца пуштају да се играју 
напољу. У том случају, питајте учеснике како је у њиховом случају изгледао 
неки посебан и забаван дан у њиховом детињству.

2. Подстакните учеснике да изразе какву је улогу игра напољу имала у 
њиховом детињству: Због чега сте уживали у игри напољу? Шта вам се 
допадало у природи?

3. Сада размишљајте о деци: Да ли се ваше дете игра на исти начин као и 
ви? Колико је за њих важан простор напољу? Објасните да је време 
проведено напољу у игри моћан алат да се деци помогне да уче о 
природним ресурсима и да поштују природу.

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:
Било би идеално да се овај део активности изводи напољу у простору у коме 
има дрвећа. Прошетајте се заједно до парка и пронађите место са дрвећем и 
биљкама. Ако није могуће да ову активност изведете напољу, донесите кору 
различитог дрвећа које учесници могу да истражују свим својим чулима. 
Потом пређите на тачку 7.

1. Хајде да заједно истражујемо природу. Замолите учеснике да се поделе у 
парове и објасните да ће једна особа бити водич, а друга истраживач. Дајте 
сваком пару крпу или комад тканине и замолите водиче да ставе повез преко 
очију свом партнеру.

2. Када то ураде, дајте водичима упутство да поведу партнере са повезима 
преко очију према дрвету. Водите рачуна да ходају полако, држећи партнера 
за рамена. Ако је физички контакт непримерен у вашој култури, постарајте се 
да парове чине особе истог пола.

3. Када сви парови стигну до дрвета, подстакните учеснике који имају повезе 
преко очију да користе своја чула да би истражили дрво: Можете ли га 
загрлити? Како мирише кора дрвета? Протрљајте дланове или образе о кору 
дрвета и осетите њену текстуру. Можете ли да опипате гране? А корење? 
Можете ли да пронађете мале биљке које живе у и око дрвета?

4. Сада замолите водиче да поведу учеснике назад до круга неким другим путем. 
Нека учесници скину повезе са очију и онда им кажите да покажу које су дрво 
„упознали“. Нагласите како се сада одједном чини да је свако дрво сасвим 
јединствено и да свако има другачије карактеристике.

5. Нека парови понове исту активност, али их сада замолите да замене улоге.
6. Када учесници заврше, окупите их у круг и поново испитајте шта осећају 

према природи: Како се осећате када сте у природи? Шта волите у вези са 
тиме што сте у природи? Шта не волите када сте у природи? Да ли мислите да 
је важно проводити време са децом напољу? Због чега? Шта мислите, зашто 
је важно учити децу о природи?

Фокус активности:
• Како да се цени и 

поштује природа и 
природно окружење

• Упознати се са 
природним ресурсима 
и помоћи деци да науче 
нешто више о овим 
ресурсима 

• Открити због чега су 
природни ресурси важни 
за нас

Потребан материјал:
 Комади тканине који се
 могу користити као
 повез за очи (по један
 за сваки пар учесника)

Трајање активности:
75 минута ако се 
изводи напољу

 30 минута ако се 
 изводи унутра
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АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ:
Ако постоје услови за то, овај део активности треба извести напољу.

1. Објасните родитељима да се претходна активност такође може изводити са 
децом, да би им се омогућило да истражују дрвеће или било које друге 
елементе у природи. Не заборавите да нагласите да за подстицање дечјег 
истраживања и промишљања треба користити питања отвореног типа. 
Објасните да постоји много других начина да се деци помогне да се упознају 
са природом и да почну да цене њен значај. Овде дајемо неколико примера 
таквих активности. Испробајте их са учесницима, да би се и они упознали са 
њима.
Активности које се могу изводити напољу:

• Мало и велико: Замолите учеснике да се осврну око себе и да кажу шта је 
најмање што могу да пронађу, или да покажу на највећу ствар коју виде 
око себе. Подстакните их да те ствари опишу дајући што је више 
детаља могуће и користећи сва чула: Како то изгледа? Како мирише?
Какво је када се додирне?

• Тражење живих бића: Хајде да истражимо природу која нас окружује и 
да пронађемо све што је живо. Подстакните учеснике да окрећу камење 
и стене да би пронашли инсекте, црве и друге жива бића.

• Игра слушања: Позовите учеснике да пронађу неко место у природи са 
доста подстицајних звукова: звуком воде која тече, песмом птица, 
хуком ветра, итд. Замолите их да затворе очи, да ослушкују и да 
ништа не говоре неколико минута, па их онда замолите да опишу шта 
су чули. Иста активност се може изводити за чуло мириса и додира.

Активности које се могу изводити унутра:

• Испитивање ствари у природи: Предложите родитељима да сакупе 
различите ствари из природе (каменчиће, лишће, цвеће, шкољке, кору 
дрвета, семенке, итд.) и да их користе за мноштво различитих 
активности. На пример, да би се деца подстакла да користе своја чула 
да би истражила сваку ствар: Како ова ствар изгледа, каква је на додир, 
по укусу, какав звук испушта и како мирише? За шта се ове ствари 
користе, ко их или шта их користи? Шта ми можемо са њима да радимо?

• Природни ресурси: Покажите учесницима комад коре дрвета и 
замолите их да користе своја чула да би га истражили. Објасните им 
да исто то могу да раде код куће са својом децом. Подстакните их да 
се крећу по кући са децом да би заједно препознали све предмете који се 
праве од дрвета. Нека деца истражују различите ствари, при чему им 
треба објаснити да нам природни ресурси требају у свакодневном 
животу. Другог дана истражите неки други природни ресурс, као што 
је вода, и постављајте деци следећа питања: За шта нам све треба 
вода?

Активност бр. 8 НАШ СВЕТ, НАШИ РЕСУРСИ

7. Усмеравајте учеснике тако да препознају важност природних ресурса. Данас 
смо пажњу усмерили на дрвеће: За шта све користимо дрвеће у 
свакодневном животу? Којих других природних ресурса можете да се сетите? 
На које их све начине користимо? Због чега су они важни?Подстакните 
учеснике да се осврну и погледају око себе и да препознају у природи све 
оно што нам треба или од чега зависимо у свакодневном животу, као што је 
вода, биљке, ваздух, и слично.
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Активност бр. 9 СТВАРИ КОЈЕ СУ МИ ПОТРЕБНЕ И  СТВАРИ КОЈЕ ЖЕЛИМ
ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…

• Разумевање разлике између потреба и жеља помаже деци и одраслима да 
праве одрживе и етичке изборе у вези са новцем и ресурсима.

• Новац се може трошити и на оно што нам је потребно, и на оно што желимо, 
али је важно да умемо да разликујемо потребе од жеља како бисмо умели да 
планирамо и утврђујемо приоритете. Не треба да трошимо све своје ресурсе 
на жеље, тако да нам не остане ништа за задовољење потреба!

• Понављамо још једном да смо ми најважнији узори нашој деци. Када дете има 
испад беса због тога што жели да му нешто купимо, замислимо се над 
сопственим понашањем пре него што му попустимо. Како ми трошимо свој 
новац? Да ли често трошимо новац на ствари које желимо? Разговарајте са 
својим дететом о томе како бирате шта желите да купите и због чега, да бисте 
му помогли да схвати концепт потреба и жеља.

• Потребе су ствари које су суштински важне за преживљавање. Неке од њих су 
универзалне вредности (храна, заклон, вода, ваздух), док друге могу бити 
различите и зависити од тога где живимо или шта желимо да радимо, и 
слично. На пример, топла одећа је у неким земљама жеља, док је ако живимо 
у Скандинавији или Канади потреба. Потребе и жеље се осим тога мењају са 
временом.

• Ова активност је блиско повезана са активношћу бр. 4, 
„Сви ми имамо права“ (на стр. 8).

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Подсетите учеснике на активност бр. 4, „Сви ми имамо права“, током које смо 

почели да истражујемо разлике између потреба и жеља. Замолите их да се 
подсете дефиниције потреба и жеља и да дају примере за њих. Објасните да 
се оно што ћете данас радити наставља на ту активности и да ће учесници 
учити даље о потребама и жељама.

2. Поделите учеснике у групе од по троје до петоро учесника и поделите свим групама по један маркер и филипчарт 
папир. Замолите групе да поделе папир вертикално на два дела. Сада замолите учеснике да размисле о свом 
детињству: Шта су биле ваше потребе када сте имали пет година? А шта су тада биле ваше жеље? Подстакните их да у 
тим мањим групама дискутују и да своје потребе забележе на левој страни папира, а своје жеље на десној страни 
папира.

3. Када то заврше, замолите све групе да представе оно што су урадиле. Покрените дискусију тако што ћете поставити 
следећа питања: Да ли мислите да су потребе и жеље вашег детета исте? Шта се променило? Због чега? А шта је са 
њиховим жељама? Да ли мислите да сва деца имају исте потребе и жеље, без обзира где живе? Због чега?

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ
1. Поставите учесницима следећа питања: Због чега је важно разумети разлику између потреба и жеља? Када сте 

последњи пут морали да бирате између онога што вам је било потребно да урадите и онога што сте желели да 
радите? Ако је потребно, објасните да је способност разликовања потреба од жеља једна од најважнијих вештина које 
нам помажу  да доносимо разумне одлуке – не само у вези са новцем, већ и у вези са временом и ресурсима. 

2. Хајде да размислимо о начину на који правимо изборе свакога дана. 
Замолите учеснике да размисле о свом дану и да идентификују све изборе 
које су направили на основу потреба или на основу жеља. Замолите 
учеснике да вам један по један дају по један пример за то.

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ:
1. Објасните учесницима да је свакодневна интеракција са децом најбољи 

начин да им се помогне да разликују потребе од жеља. Подстакните учеснике 
да помогну својој деци да размишљају о потребама и жељама када су заједно 
у куповини, или када на неки други начин заједно проводе време током кога 
треба правити неке изборе. Они деци могу поставити следећа питања као 
што су следећа: Шта мислиш, да ли је ово потреба или жеља? Због чега то 
мислиш?

2. Неке једноставне активности такође могу да помогну у учвршћивању овог 
концепта код деце. Хајде да заједно изведемо једну активност која се лако 
може извести и код куће са децом да би им се увео концепт потреба и 
жеља.

3. Покажите на угао просторије и објасните да ће то бити угао за потребе. 
Покажите на супротни угао и објасните да ће то бити угао за жеље.
Објасните учесницима да ћете ви један по један изговарати називе 
различитих предмета, а да учесници треба да оду у онај угао који они 
мисле да тај предмет представља.

4. Овде наводимо неке предмете које можете навести. Слободно прилагодите 
овај списак контексту у коме радите:

5. Пошто изговорите назив сваког предмета, оставите довољно времена 
учесницима да нађу своје место, и онда им поставите следеће питање: 
Због чега мислите да је ова ствар потреба или жеља? Да ли мислите да је то 
потреба/жеља за свакога, без обзира у којој земљи живи? Због чега да, а због 
чега не? Објасните да у случају мале деце родитељи могу да замене реч 
„потреба“ изразом „ствари које су ми стварно потребне да бих живео“ и да се 
реч „жеље“ може заменити изразом „ствари које желим, али без којих могу 
да живим“.

6. Ако желите да ово додатно истражите, дајте учесницима новине и часописе и 
велики лист папира. Замолите их да поделе папир вертикално на два дела и да 
са једне стране напишу „потребе“, а са друге „жеље“. Потом их пустите да у 
часописима пронађу ствари за које сматрају да представљају потребе и жеље, 
да исеку те ствари и да их залепе на постер.

7. Објасните да ова друга активност деци оставља више слободе да испитују друге 
могућности које се разликују од онога што би им се могло пружити у претходној 
активности. Овај начин је вероватно погоднији у случају активности са старијом 
децом.

Фокус активности:
• Учење разлике између 

потреба и жеља

• Разумевање значаја 
потреба и жеља како би 
се правили правилни 
избори у вези са 
ресурсима (и 
финансијским, и свим 
осталим)

• Како помоћи деци са се 
упознају са потребама и 
жељама

Потребни материјал:
 Маркери 

  Флипчарт папири

Опционо:
 Стари часописи, 
 лепак, маказе

Трајање активности:
  40 минута • Воће

• Бонбона или 
слаткиши

• Кућа
• Мобилни 

телефон

• Ваздух
• Школа
• Књиге

• ТВ
• Игра
• Сан
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Активност бр. 10 ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ИЗАЗОВА

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…

• Отпорност представља важну животну вештину. То је способност да се 
носимо са свакодневним фрустрацијама и да превазилазимо животне 
ситуације у којима смо суочени са изазовима. Свакодневне борбе и изазови 
би требало да нас учине јачим и из њих би требало да учимо.

• Свако може да се опорави од потешкоћа, само треба научити како. Отпорност 
није нешто са чиме се рађамо, већ нешто што учимо уз помоћ других људи. За 
стицање отпорности су нам потребне и унутрашња снага, и подршка споља.

• За стицање отпорности код деце су најважнији родитељи.
• Вештине и начини размишљања који су нам потребни да бисмо били 

оснажени и отпорни су, између осталог: самоконтрола, промишљање 
и мишљење, самопоуздање, одговорност, самосталност и оптимизам.

• Како се још стиче отпорност? Јаке и значајне везе са породицом и 
пријатељима, стицање сазнања о реалности и разумевање онога што нас 
окружује, разговори о ономе што осећамо, одржавање физичког здравља и 
смисао за хумор су суштински важни елементи које треба научити да бисмо 
се успешно суочавали са изазовима.

• Ако желите да научите више о отпорности, можете погледати следећа два 
ресурса:

tt : e t tart r re rce lt c ld de d S
e l ence n l nl d
tt : ernard anleer r le re c l e l ence an al
n l d

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ
1. Замолите учеснике да се присете неке ситуације у којој су били суочени са изазовима, коју су успели да превазиђу.

2. Замолите учеснике да испричају оно чега су се присетили: Како сте се осећали? Како сте превазишли тај изазов? 
Како сте се осећали пошто сте у томе успели? Да ли сте тражили нечију помоћ?

3. Данас ћемо се фокусирати на отпорност: Шта мислите, шта је отпорност? Које су нам вештине потребне да бисмо 
стекли отпорност?

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ

1. Хајде да сада размислимо о деци и о томе шта се догађа када су она суочена са фрустрацијама и изазовима. 
Подстакните сваког учесника да подели искуства која има са својим дететом и запишите њихове одговоре на 
флипчарту. Замолите учеснике да пажњу усмере управо на облике понашања своје деце као што су изливи беса, 
бежање, скривање или одустајање, и слично.

2. Хајде да сада обратимо пажњу на наше понашање: Шта обично радимо када наше дете почиње да осећа фрустрацију? 
Због чега мислите да то помаже детету? Због чега му то не помаже? Има ли неко неку другу идеју? Објасните да је то 
што и сами у тим ситуацијама постајемо нервозни и фрустрирани сасвим нормално! Ипак, начин на који се носимо са 
фрустрацијом нашег детета има велики утицај. На пример, питајте учеснике шта би се догодило да њихово дете често 
има изливе беса због тога што жели да му помогнемо да изађе на крај са изазовима са којима је суочено.

Фокус активности:
• Учење шта је отпорност и 

због чега је она важна
• Разумевање начина да 

се деци помогне да 
стекну отпорност

Потребни материјали:
 Постер на коме је написано
 „Шта је све потребно за
 дететову отпорност“ 
 Постер треба да буде 
 скривен до последњег дела 
 активности

 Флипчарт
 Пост-Ит папирићи или
 празни комади папира
 Оловке)

Трајање активности:
  45 минута

АКТИВНОСТИ СА ДЕЦОМ:

1. Подсетите учеснике да је отпорност веома комплексна животна вештина. 
Не постоји једна једноставна ствар коју можемо урадити да помогнемо 
детету да порасте и постане отпорно, али кратке, фокусиране интеракције 
са дететом могу у великој мери помоћи детету.

2. Поделите учесницима по неколико Пост-Ит папирића и оловке. Замолите их 
да замисле да се њихово дете бори са неким задатком, да на пример 
покушава да пронађе играчку које нема. Слободно користите неки други 
пример који одговара контексту у коме радите. Шта бисте урадили да 
помогнете детету да превазиђе овај изазов? Подстакните их да размишљају 
о различитим аспектима:

• Каквим ћете се гласом обратити детету?
• Шта ћемо му рећи? Запишите како гласе те реченице.
• Какав ће нам бити говор тела?

3. Дајте учесницима 10 минута да то ураде. Потом им покажите табелу „Шта је 
све потребно за дететову отпорност“. Замолите сваког учесника да прочита 
своју изјаву и потрудите се да је сместите у одговарајућу колону у табели. 
Нека вас не брине ако нека од колона за сада остане празна.

4. Објасните да су то најважнији састојци за отпорност детета. На њих треба да 
се фокусирамо не само када је наше дете суочено са изазовима, већ стално. 
На тај начин помажемо детету да изгради јаке основе.

5. Поставите учесницима следећа питања: Шта још можемо урадити да 
помогнемо деци да постају отпорна док расту? Подстакните учеснике да 
размисле о заглављима у табели и да се присете још неких предлога. Ако је 
потребно, објасните шта значе заглавља у табели. Овде дајемо неке од 
могућих одговора, а ви их слободно користите као савете, ако је потребно, 
или их копирајте и поделите учесницима као штампани материјал.

Ево једног примера за то како ова табела треба да изгледа:

СПОЉНА 
ПОДРШКА УНУТРАШЊА СНАГА

Однос 
пут 

пажње

Позитиван 
узор

Само
контрола

Вештине 
размиш

љања

Самопо
уздање 

Опти
мизам

Одговор
ност

Загрлићу га
Разговараћу 
са њим 
нежним 
гласом
Нећу викати

Трудићу се да 
се ја не 
изнервирам 

Казаћу “Шта 
се 
догодило? 
Где си 
последњи 
пут видео 
своју 
играчку?"

Казаћу: “Ја 
сам је 
последњи 
пут видео 
тамо, 
сигуран сам 
да нигде 
није 
побегла. 
Хоћеш да је 
пронађемо 
заједно? “Шта би се догодило кад бисмо му увек попуштали? Шта би се догодило да никада не попустимо? 
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Активност бр. 10 ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ИЗАЗОВА      Шта је све потребно да дете буде отпорно

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ПУНОГ ПАЖЊЕ:
• Показујте деци љубав и пажњу
• Често се играјте са децом
• Слушајте дете са интересовањем
• Подстичите дете да се изражава и да говори о

осећањима
• Показујте емпатију
• Гледајте дете у очи, усмеравајте пажњу на дете

БИТИ УЗОР ДЕТЕТУ:
• Показујте сопствена осећања
• Показујте разумевање и саосећање
• Будите стрпљиви
• Три пута дубоко удахните и/или бројте

до 10 у себи када сте под стресом
• Користите хумор
• Будите позитивни
• Поново промислите о ситуацији и анализирајте је
• Трудите се да се не понашате импусивно

РАЗВИЈАЊЕ САМОКОТРОЛЕ:
• Користите технике дубоког дисања да би се

детету помогло да се смири
• Помозите детету да замисли нешто

позитивно, као што је омиљена играчка
• Помозите детету да развије стрпљење тако

што га похваљујете када чека, или 
измислите једноставне риме да би се дете 
научило да чека (Бројим до седам, то ми 
помаже да чекам! је добар пример за ово)

• Подстичите дете да буде упорно, чак и када је
нешто тешко или фрустрирајуће

• Трудите се да детету не попуштате одмах када
има напад беса

• Објасните да је у реду када неко нешто снажно
осећа, али да није у реду да се повређују други

РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНА РАЗМИШЉАЊА:
• Разговарајте са дететом о ономе што се

догодило: Шта се догодило? Због чега се то 
догодило? Шта бисмо ми могли да урадимо?

• Покушајте да замислите себе на месту детета.
Неке вам ствари могу деловати прилично 
неважне, али би оне могле да буду веома 
важне за ваше дете. Покажите искрено  
разумевање и покушајте да размишљате 
заједно да бисте дошли до решења.

• Играјте игру „Шта би било кад би…“  из 
активности бр. 1, Бирамо заједно (на 
стр. 3)

ГРАЂЕЊЕ САМОПОУЗДАЊА:
• Подстичите дете да настави да се труди
• Покажите да је у реду грешити!
• Оставите детету доста времена да се

слободно игра. Нове игре помажу деци да
граде самопоуздање, да истражују нове
ствари и да уче из својих искустава.

• Допустите детету да прави једноставне
изборе. Погледајте активност бр. 1, 
Бирамо заједно (на стр. 3)

• Научите дете да решава проблеме на
другачије начине.

РАЗВИТИ ПОЗИТИВАН СТАВ:

• Показујте детету позитивну страну ствари
• Смејте се заједно са дететом
• Цените ствари које нас окружују, као што

су природа, храна, итд.
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Активност бр. 11 КОРИСТИ ПОНОВО, СМАЊИ ПОТРОШЊУ, РЕЦИКЛИРАЈ

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Поновно коришћење, смањење потрошње и рециклирање су три

најважније ствари које можемо урадити да бисмо водили рачуна о животној 
средини и сачували природне ресурсе. То су на енглеском речи које слично 
звуче („реусе, редуце, рецyцле“), чија се значења међутим разликују. 

• Поновно коришћење: Неке ствари треба бацити (ако се, на пример, не 
могу поправити). Друге се могу поново користити или се могу користити за 
друге намене. 

• Смањење потрошње: Када се трудимо да купујемо мање или да трошимо 
мање ствари које нам нису неопходне, ми на тај начин смањујемо потрошњу 
природних ресурса. Захваљујући поновном коришћењу и смањењу 
потрошње, трошимо мање новца и мање природних ресурса за производњу 
нових ствари. 

• Рециклирање: То је процес сакупљања и мењања старог папира, стакла, 
пластике, алуминијума и калаја, тако да се ти материјали могу рециклирати у 
нове ствари. 

• Природни ресурси су ограничени. Морамо водити рачуна о начинима на 
које их користимо ако желимо да наша деца уживају у истој прелепој 
природи која нас данас окружује. 

• Од пресудне је важности да се деца уче како треба да чувају животну 
средину. Што се ове добре навике раније усаде код деце, то ће их она лакше 
примењивати у свакодневном животу касније када одрасту. 

• У различитим земљама постоје различита правила за рециклирање. Осим 
тога, у одређеним контекстима, идеја о штедњи ресурса представља део 
свакодневних животних навика, било добровољно, или не. У одређеним 
контекстима је, међутим, потребно да се овај концепт додатно објасни. 
Можда ће бити потребно да овај садржај и примере дате у наставку који се 
користе у оквиру активности прилагодите конкретној ситуацији у којој 
радите. 

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Подсетите учеснике на активност бр. 8, „Наш свет и наши ресурси“ (на 

стр.16). Подстакните учеснике да се присете шта су то природни ресурси. 
Сви се  можемо присетити неких примера за различите начине употребе 
природних ресурса (вода за пиће, кување, прање, и слично).

2. Укључите учеснике у дискусију тако што ћете им поставити следећа питања: 
Шта то значи када кажемо да су ресурси ограничени? Шта ће се догодити ако 
нам понестане тих ресурса?

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ
1. Замолите учеснике да се поделе у групе. Свакој групи дајте по неколико 

Пост-Ит папирића или празних листова папира. Замолите све групе да 

2.

дискутују о следећем: Шта све радимо код куће или свакога дана да 
бисмо штедели ресурсе и да бисмо водили рачуна о животној средини? 
У одређеним контекстима ће можда бити потребно да измените ово 
питање на следећи начин: „Шта бисмо све могли да урадимо…“. Ако је 
потребно, Ако је потребно, можете предложити неке поступке, као што 
је сакупљање кишнице за заливање биљака, разврставање отпада у 
различите канте за рециклажу отпада, и слично.
Дајте групама пет минута за дискусију и записивање одговора до којих су 
дошли на Пост-Ит папирићима или папирима. На сваком парчету папира 
треба да буде само један предлог.

Фокус активности:

• Због чега је важно 
штедети ресурсе 

• Како штедети ресурсе 
и водити рачуна о 
природи 

• Како подстицати децу 
да се понашају 
одговорно и да воде 
рачуна о животној 
средини 

Потребни материјали:
 Пост-Ит папириће или
 празни листови папира
 Постер Користи поново,
 смањи потрошњу,
 рециклирај
 Четири картонске кутије
 Воштане или дрвене
 бојице  
 Новине или стари
 часописи
 Маказе
 Лепак

Трајање активности:
  60 минута

3. Сада им покажите постер „Користи поново, смањи потрошњу, рециклирај“ и 
замолите све групе да поставе своје одговоре у одговарајуће категорије. 
Овај постер би требало да изгледа овако:

КОРИСТИ ПОНОВО СМАЊИ ПОТРОШЊУ РЕЦИКЛИРАЈ

Сакупљање кишнице за 
заливање биљака

Разврставање отпада у 
канте за рециклажу отпада

4. Замолите учеснике да објасне шта значе ове три категорије. Ако било која од 
категорија остане празна, позовите учеснике да размисле који би се примери 
могли дати за ту категорију.

АКТИВНОСТ СА ДЕЦОМ:
1. Подстакните учеснике да размисле о томе због чега је важно учити малу 

децу о начинима на које се могу штедети ресурси.
2. Објасните учесницима да, пошто постоји много начина да се води рачуна 

о животној средини  и природним ресурсима, постоји и много начина да 
се деца у то укључе. На које бисмо све начине могли да учимо децу о томе 
како се све могу штедети ресурси? Замолите учеснике да дају неке 
предлоге за то. Нагласите да разговор са децом о томе које наше 
свакодневне навике имају утицаја на планету представља једноставан 
начин да се деци помогне да науче да поштују природу.

3. Неким практичним активностима се може помоћи да се код деце усаде ови 
концепти. Ми ћемо сада заједно извести две активности које и ви можете 
изводити код куће са децом.

• Експеримент „Наш отпад“: Да бисте научили децу због чега је важно да се 
пластика одваја од органског отпада и шта значи рециклирати, са децом 
можемо извести један једноставан експеримент. Пошто ће за извођење 
овог експеримента бити потребно неколико дана, први део експеримента 
нећете моћи да изводите са учесницима, већ ћете им само објаснити шта 
треба да ураде код куће.
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Активност бр. 11 КОРИСТИ ПОНОВО, СМАЊИ ПОТРОШЊУ, РЕЦИКЛИРАЈ

Предложите учесницима да дају деци да нацртају оно што виде у 
кутији када је погледају после неколико дана: то је одличан начин 
да се утврди научено, подстакне даље учење и посматрање.

• Замолите учеснике да опишу шта би могло да се догоди са ове три 
ствари после једног дана, два дана и после недељу дана: Шта мислите да 
ће се догодити? Због чега? Шта значи то што пластика остаје у истом 
стању и после недељу дана? Шта мислите да ће се догодити после 
месец дана? А после годину дана? Укратко објасните учесницима због 
чега је рециклирање важно и какву опасност пластика представља по 
животну околину. Објасните учесницима због чега је важно да се и 
рециклира, али и да се смањи количина пластике коју користимо. 
Подстакните учеснике да исто то објасне и својој деци код куће

• Нахраните праву канту за отпатке:  Ово је још једна једноставна
активност која се може извести код куће. Она помаже деци да буду 
одговорнија и да помажу у кућним пословима, али и да науче како да 
рециклирају различите ствари. 

• Замолите учеснике да се поделе у  четири групе. Група може  бити 
више или мање, у зависности од правила за рециклирање у вашој 
земљи.

• Дајте свакој групи по једну картонску кутију, нешто новинског 
папира, часописе и лепак. Објасните да ће једна група припремити 
кутију за прикупљање и рециклажу папира, да ће једна група исто то 
радити са стаклом, једна са органским отпадом и једна са пластиком. 
Ако у вашој земљи постоје другачија правила за рециклажу, задатке 
групама треба поделити у складу са тим правилима. Оставите 
групама 10 минута да украсе кутије. 

• Пошто украсе кутије, задајте им да пронађу и исеку из часописа које 
сте им поделили оне ствари које би ишле у њихову кутију. 

• Препоручите учесницима да исто то ураде код куће са децом. Ако се деци 
да да украсе кутије, то може помоћи да се она осећају одговорније у вези 
са извођењем ове активности. Са старијом децом се ова активност 
може започети тако што ће се исечци из новина користити да се деца 
упознају са системом рециклирања. Нека сваки члан породице добије по 
једну кутију и нека он потом током наредне недеље или месеца буде 
задужен за скупљање отпада из домаћинства да би „хранио“ кутију која 
му је додељена. Предложите да се чланови породице ротирају у односу на 
кутије сваке недеље или сваког месеца.

• Подсетите учеснике да буду пажљиви и да избегавају да дају деци да 
скупљају стакло, метал и друге врсте опасног отпада. За мању децу су 
папир и пластика најлакши и најбезбеднији материјали. Децу увек 
треба надгледати када им допустите да раде са другим врстама 
отпада. Идеално би било да се за органски отпад пронађе кутија од 
пластике.

• За припрему експеримента код куће, родитељи прво треба да ставе 
мало земље у кутију заједно са следеће три ствари: парчетом коре од 
банане (или било којим другим малим парчетом неког органског 
отпада), парчетом новинске хартије и комадом пластике. Објасните 
учесницима да то нећете радити овде, пошто то треба да буде 
експеримент за чије је извођење потребно неколико дана. Овде ћете се 
само фокусирати на питања која родитељи треба да користе код куће 
да би заголицали радозналост детета и подржали његово учење и 
истраживање.

•
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Активност бр. 12 ИДЕМО НА ПИЈАЦУ

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Сви смо се, бар једном у животу, играли пијаце. Када деца уче да користе 

новац за куповину и продају ствари, то им помаже да се упознају са новцем 
и тиме како се новац користи, и осим тога помаже развој аналитичких 
вештина, вештина социјалне интеракције и преговарања (чак и на 
најосновнијем нивоу).

• Када се заједно играмо пијаце, деца почињу да схватају да су ресурси 
ограничени. Не можемо да купимо све што пожелимо, већ морамо да 
правимо изборе и да планирамо.

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:

1. Замолите учеснике да размисле о својим искуствима са новцем из 
детињства: Да ли се сећате када сте први пут користили новац да нешто 
купите? Шта сте купили? Како сте се осећали? 

2. Питајте да ли се неко када је био дете играо пијаце, код куће или у вртићу: 
Чега се сећате у вези са том игром? Шта вам се допадало?

3. Да ли је корисно учити децу о куповини и продаји? Зашто то мислите?

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:

4. Објасните учесницима да ћете се играти пијаце. Објасните им да се, иако 
ово може деловати као сасвим једноставна игра, из ње може много научити. 
Замолите учеснике да буду што је могуће спонтанији и да посматрају како 
ви водите ову активност.

5. Замолите учеснике да се поделе у групе од по троје до петоро учесника. 
Покажите учесницима чиме ће се играти и шта ће се користити за 
украшавање и објасните свим групама да треба да наместе тезгу на којој ће 
продавати ствари. Ствари које ће продавати могу да изаберу међу онима 
које сте ви припремили (прави предмети или исечци из старих часописа), 
могу да украсе тезгу и да одреде цене за ствари које ће продавати. 
Поделите групама папирни новац.

6. Оставите учесницима 15 минута да се припреме пре почетка игре. 
Подстакните учеснике да иду од тезге до тезге и да папирним новцем купују 
изложене ствари. Подсетите их да за сваком тезгом увек треба да буде по 
једна особа и да ће се смењивати сваких неколико минута, да би свако 
могао и да продаје, и да купује. 

7. Док учесници играју игру, шетајте се међу њима и постављајте им питања,
али се трудите да се не мешате превише у ток игре: Да ли сте ово купили? 
Да ли је то нешто што вам је потребно, или нешто што желите? 
(Не заборавите, сасвим је у реду да се новац користи за куповину ствари 
које желимо!) Колико вам је новца остало? Шта ће бити ако пожелите да 
купите нешто скупље, а немате довољно новца?

8.Фокус активности:

• Помагање деци да се 
упознају са основном 
динамиком куповине и 
продаје 

• Помагање деци да разумеју 
како се користи новац

• Помагање деци да разумеју 
да је новац ограничени 
ресурс, тако да при 
куповини морамо да 
правимо изборе

Потребан материјал:
 Природни материјали за
 декорацију (лишће,
 гранчице, перје, кора дрвета,
 итд.
 Видети кутак са ресурсима,
 страна 197
 Празне кутије
 Трака
 Воштане или дрвене бојице
 Лепак
 Папирни новчићи
 (припремите неколико
 унапред) 
 Различити предмети из
 домаћинства /вртића: тигањ,
 играчке, наочаре, књиге, итд.
 Уместо њих се могу
 користити слике исечене из
 старих часописа

Трајање активности:
  45 минута

Пошто сте се играли отприлике пет до десет минута, позовите учеснике да 
размисле о различитим улогама: Шта су продавци радили да привуку 
купце? Да ли се неко од купаца ценкао? Да ли су сви задовољни оним што 
су купили? Због чега? Које су вештине потребне да би неко био добар 
продавац? Које су вештине потребне за доношење добрих одлука при 
куповини? Због чега? Да ли ствари које сте куповали представљају оно 
што вам је потребно или оно што желите?

АКТИВНОСТ СА ДЕЦОМ:
1. Објасните да се активност коју сте управо извели може једноставно 

изводити са децом, тако да у њој учествују и остали чланови породице. То 
је одличан алат за истраживање једноставне динамике тржишта и за учење 
значења куповине и продаје. Додајте да је могуће извести ову активност и 
са правим новцем и са правим предметима. 

2. Скрените пажњу учесницима на улогу коју сте ви имали током активности и на 
тип питања које сте постављали. Објасните да сте приказали улогу коју 
учесници треба да одиграју са својом децом код куће. Прођите са њима кроз 
све што сте радили од почетка активности: Која је била моја улога током 
припреме тезги за пијацу? Шта сам ја радио-ла? Шта сте ви радили?Нагласите 
да би родитељи требало да подрже креативност своје деце, али да деца треба 
да воде активност. Предложите да заједно са децом прикупе материјал за ову 
игру или да пруже материјале за креативну игру, али да пусте децу да 
слободно и самостално користе те материјале за игру.

3. Хајде да сада размислимо о тренутку продаје и куповине: Шта сам ја радио-
ла док сте ви куповали и продавали? Колико сам се мешао-ла у ток игре? 
Која сам питања постављао-ла?

4. Објасните да се игра може играти са другим члановима породице или 
удвоје. Овде вам дајемо предлоге за материјал који се може пружити деци 
да га користе за игру пијаце. Подстакните учеснике да и сами предложе још 
неке могућности. 

• Прави новчићи
• Кецеље са џеповима
• Свеске и оловке за купце, за прављење списка за куповину
• Новчаници
• Старе свеске са рецептима
• Кутија са преградама која се може користити као каса 
• Кутија или папирна кеса за куповину
• Чисте, празне посуде за храну
• Воће и поврће
• Натпис за фирму продавнице (направите га заједно са дететом користећи 

за то папир и бојице) 
5. Нагласите да деца воле понављање, тако да кутак за игру пијаце може да остане неко 

време у кући. Нека се деца играју, дајте им слободу да измишљају приче и 
подстичите их да проналазе и додају нове материјале за тезгу на пијаци.
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Активност бр. 13 ШТЕДИ, ТРОШИ И ДЕЛИ

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…
• Када се деци помаже да вежбају штедњу, трошење и дељење, то им 

помаже да науче основне вештине планирања и одређивања буџета.
• Активност коју овде предлажемо, „Штеди, троши и дели“, помаже да се код 

деце ојача концепт да је новац ограничени ресурс. Да бисмо трошили новац 
на нешто, морамо прво да штедимо и да чекамо док не сакупимо довољно 
новца за оно што желимо или што нам је потребно. Важно је осим тога и да се 
деци објасни шта је банка и чему служи рад.

• Учење о штедњи, трошењу и дељењу није важно само за грађење здравих 
облика понашања и односа према новцу, већ има и великог утицаја на то 
како располажемо ресурсима уопште. Када користимо мање ресурса и када 
производимо мање отпада то представља важне аспекте штедње, трошења 
и дељења.

• Активност „Штеди, троши и дели“ нас учи да поставимо неки циљ и да радимо 
на томе да тај циљ и остваримо. То такође подразумева упорност, само-
контролу, одлучност и отпорност.

• Теме новца, буџета и трошкова припадају домену строго приватних 
питања. Када постављате питања, будите веома опрезни и ако осетите 
да се неко мало повукао, дајте му-јој мало приватности.

• Ова активност је у блиској вези са активношћу бр.  7, „ То је округло и сјајно, 
шта је то?“ (на стр. 15)

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Позовите учеснике да размисле о различитим начинима на које се новац 

може користити: Шта радимо са својим новцем? На шта све трошимо 
новац? Због чега? А шта је са штедњом? Да ли штедимо новац? За шта 
штедимо?

2. Поставите учесницима следећа питања: Због чега мислите да је важно да 
деца науче шта је штедња, трошење и дељење?

3. Објасните да су штедња, трошење и дељење основни финансијски концепти и животне вештине које помажу 
да се деца оснаже да би пажљиво доносила одлуке у вези са новцем. Новац је ограничени ресурс, тако да сви 
ми морамо да доносимо одлуке о томе како ћемо користити новац. Како у породици доносимо одлуке о томе 
како ћемо користити новац? Шта би могао да буде пример лоше одлуке у вези са тиме на шта трошимо новац? 
Шта мислите, како треба да користимо новац за издржавање породице? Може ли се догодити да је потребно 
да се неке ствари у вези са тиме како користимо новац мењају? Какве би то промене могле да буду?

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:
1. Хајде да се подсетимо искустава из детињства везаних за штедњу, трошење и дељење. Замолите учеснике да 

размисле о томе како су они некада, када су били деца, користили новац. Поставите им следећа питања: Да ли 
се сећате која је била прва ствар на коју сте потрошили новац? Колико сте тада имали година? Како сте се 
осећали пошто сте купили ту ствар?

2. Подсетите учеснике на активност бр.  7: То је округло и сјајно, шта је то? (на стр. 15)

3. Подстакните их да се присете својих искустава из детињства везаних за штедњу новца: Да ли се сећате своје 
прве касице? Колико сте година тада имали? За шта сте штедели?

Фокус активности:

• Учење разлика између 
штедње, трошења и 
дељења, и због чега су 
оне важне

• Помоћ деци да вежбају 
штедњу, трошење и 
дељење

Потребени материјали:
 Картонске кутије (од
 ципела или мање, по једна
 за сваког учесника)  
 Папир
 Природни материјали за
 декорисање (лишће,
 гранчице, перје, кора
 дрвета, итд.)
 Видети кутак са
 ресурсима, на стр. 197
 Празне кутије
 Трака
 Воштане или дрвене
 бојице 
 Лепак

Трајање активности:
  45 минута

4. Сада уведите идеју дељења новца: Да ли се сећате када сте први пут 
поделили новац са неким? Или када сте први пут дали свој новац да бисте 
некоме помогли? Или када сте искористили свој новац да купите некоме 
поклон? Колико сте тада имали година?

АКТИВНОСТ СА ДЕЦОМ:
1. Покажите учесницима три картонске кутије. Објасните им да са три кутије, 

тегле или посуде могу да помогну деци да се упознају са концептом штедње, 
трошења и дељења, и да то треба да вежбају заједно. Једна кутија ће бити за 
новац који желимо да потрошимо одмах, једна за новац који желимо да 
штедимо, а једна за новац који желимо да делимо (донирамо, купимо неки 
поклон, итд.).

2. Замолите учеснике да се поделе у групе од по троје до петоро. Дајте свакој 
групи по три кутије и покажите им материјал за украшавање. Подсетите 
родитеље да ће деца, ако их пусте да сама украшавају кутије, имати 
одговорнији однос према тој активности.
Учесници могу заједно са децом да декоришу кутије што може бити додатна 
активност. Подстакните све групе да декоришу своје кутије и да их обележе 
натписима „штедња“, „трошење“ и „дељење“.

3. После пет минута, дајте свакој групи три листа папира и воштане или дрвене 
бојице. Замолите их да замисле да су на месту своје деце. Позовите учеснике 
у свакој групи да на листу папира нацртају нешто за шта би желели да штеде 
новац; на другом папиру би требало да нацртају оно на шта би желели да 
потроше новац, а на последњем папиру како би желели да деле свој новац 
— на пример тако што ће га донирати или купити некоме поклон.

4. Позовите учеснике да представе своје цртеже осталим групама и да их 
залепе на картонске кутије. То је одличан подсетник на план који имају за 
коришћење новца.

5. Сада им објасните свако може да понесе по једну кутију кући и да је покаже 
деци. Потом их подстакните да и код куће направе исте такве кутије. Сваки пут 
када дете добије новац, било због тога што је обавило неки кућни посао или 
као поклон, родитељи га могу подстаћи да изабере у коју кутију жели да убаци 
новац који је добило. Они осим тога могу помоћи детету да користи новац који 
је уштедело за мале куповине, рецимо на бонбоне.

5. Подстакните учеснике да разговарају са својом децом и да заједно одлуче 
шта треба радити са новцем за дељење, а шта са новцем од штедње. Новац 
за дељење се може користити за донацију или се може дати некоме коме је 
новац потребан. Родитељи могу да разговарају са дететом да би га 
усмеравали у доношењу те одлуке. Урадите исто то и са новцем за 
трошење. Помозите детету да постави неки реалистичан циљ за нешто што 
жели да купи – то значи да то треба да буде ствар коју ће дете моћи да 
приушти за неколико недеља или за месец дана, иначе ће се осећати 
фрустрирано. Заједно направите три цртежа три ствари за које ћете ви и 
ваше дете штедети, на које ћете трошити новац и за које ћете дати новац. 
Цртеже залепите на кутије: то ће детету помоћи да се сети планова које сте 
заједно направили.
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Активност бр. 14 МАЛИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ РАСТУ!
ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА…

• Предузеће је пројекат за чију је реализацију неопходно планиранје, 
поседовање ресурса и вештина. 

• Када се деца уче да имају предузетничког духа, то им помаже да стекну 
много различитих животних вештина: самопоуздање, одлучност, отпорност 
и радозналост. Деца осим тога уче да добро испланирају ствари, да 
препознају ризике и код њих се буди жеља да уче и истражују. 
Практиковање предузетничких вештина помаже деци да науче како могу 
користи своје вештине и креативност за остваривање својих снова. То има 
снажан позитиван утицај на њихов приватни живот, независно од тога што 
на тај начин могу да граде сопствени посао. Предузетнички дух деци 
помаже да буду оснажена и да буду они који ће сутра доносити промене. 

• Активност коју овде предлажемо је могуће изводити са децом од треће до 
шесте године. У случају мање деце потребно је више усмеравања. Родитељи 
деци треба да понуде само две алтернативне могућности и да изводе ову 
активност заједно са својом децом.

• У неким случајевима се за идеју предузетништва везују негативни стереотипи. 
Ако је потребно, уводни део активности можете користити за усмеравање 
пажње учесника на стереотипе.

УВОЂЕЊЕ ТЕМЕ:
1. Данас ћемо пажњу посветити предузетничким вештинама. Поставите 

учесницима следећа питања: Шта је предузетник? Шта људи у вашој земљи 
осећају према предузетницима? Који све стереотипи постоје у вези са 
предузетницима? Због чега људи то мисле?

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ:
1. Замолите учеснике да се поделе у групе од по троје до петоро учесника. 

Свакој групи дајте велики папир и маркере. Замолите учеснике у групама да 
нацртају контуру детета у средини папира. Замолите их и да одреде све 
карактеристике детета, као што су пол, узраст, породица, интересовања, да 
ли живи на селу или у граду, и слично.

2. Замолите учеснике да размисле о вештинама које ће овом детету бити 
потребне да буде успешан предузетник и да потом запишу те особине око 
контуре детета.

3. Оставите учесницима 15 минута за овај корак и потом замолите све групе да 
представе шта су урадиле. Потрудите се да бележите карактеристике детета и 
вештине које групе најчешће помињу.

4. Када све групе заврше презентације, покрените дискусију међу учесницима 
помоћу следећих питања: Шта мислите, да ли су нам те вештине потребне 
само за покретање и вођење посла? У којим су нам још ситуацијама 
потребне те исте вештине? Које од вештина које сте поменули често 
користимо у свакодневном животу?

Фокус активности:
• Шта су предузетничке 

вештине  
• Помоћ деци да буду 

самостална, 
креативна и 
проактивна 

• Помоћ деци да 
започну неки мали 
пројекат и да вежбају 
да користе новац

Потребни материјали:
 Листови флипчарт папира

  Маркери
  Флипчарт са питањима
 која служе као смернице

Трајање активности:
  60 минута

АКТИВНОСТ СА ДЕЦОМ:
1. Хајде да се сада фокусирамо на то како се деци може представити концепт 

предузетништва. Поставите учесницима следећа питања: Да ли сте икада 
организовали малу тезгу за продају ствари у дворишту или у својој улици? 
Ако јесте, чега се сећате у вези са тим искуством? Шта вам се у вези са тим 
допало? 

2. Објасните да укључивање деце у веома једноставне предузетничке 
активности може помоћи да деца стекну основне предузетничке вештине, 
као што су креативност, показивање иницијативе и самопоуздање. Тиме се 
деца такође подстичу да испробавају ствари за које се може чинити да су 
нове или тешке за њих, као и да уче да мудро користе расположиве ресурсе.

3. Организујте још једном учеснике у групе и дајте свакој групи велики 
лист папира и маркере.

4. Објасните да ћете их сада водити у дефинисању процеса који треба следити да 
би се деци помогло да покрену мали пословни подухват. Подсетите их да 
треба да замисле да су на месту своје деце и да размишљају о томе како би 
њихова деца одговарала на питања која ви постављате.
Објасните родитељима да исти тај процес могу користити да са децом дођу до 
идеје о томе какву би предузетничку активност могли да покрену.  У случају 
мање деце, можда је боље детету пружити неколико једноставних могућности 
међу којима дете може да бира код сваког корака, уместо да се деци оставе 
отворене опције.

5. Покажите учесницима флип чарт са следећим питањима водитеља:

• Каквим ћемо пословним подухватом да се бавимо? 
• Шта нам све треба да то урадимо?
• Када бисмо то могли да изведемо? (Током недеље, за време викенда, 

током празника, итд.)
• Шта бисмо могли да урадимо да привучемо људе?
• Где ћемо то да радимо? Због чега баш тамо?
• Какве треба да буду цене ствари које продајемо?
• Шта ћемо да радимо са новцем који зарадимо? Хоћемо ли да га 

штедимо? Да га трошимо? Да га донирамо?
6. Оставите свим групама 30 минута да размисле о питањима и да смисле каква 

би предузећа њихова деца могла да покрену. Шетајте се од стола до стола да 
би помогли учесницима док размишљају о сваком од питања.

7. Када заврше, покажите учесницима флипчарт са питањима за размишљање која 
следе. Подстакните их да размисле о сваком од наведених питања.

• Да ли мислите да је ова активност примерена узрасту деце?
• Да ли мислите да је лако покренути ту активност?
• Који су ресурси потребни за то?
• Да ли је овај план реалистичан?
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