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први кораци 

 

- учествовање у доношењу одлука о раду предшколске установе 
- редован контакт са васпитачима 
- организовање родитељских радних група – у сарадњи са особљем 

установе 

 организова
ње 

 
- активно учествовање у програмима које организује установа 
- сарадња са васпитачима 
- подршка институција 

 изазови 

 
- недостатак времена 
- превазилажење неслагања око професионалних питања 
 

Родитељи 
 
Родитељи, као примарни васпитачи своје деце, имају различите улоге и задатке. С једне стране они су 
најодговорнији за одгајање и образовање свог детета, те су као такви одговорни и за припрему свог 
детета за његово учествовање у активностима које се спроводе у установи ПВО (долазак на време, 
облачење или доношење одговарајуће одеће, ужина, итд.), а са друге, требало би да учествују у 
стварању услуге коју установа пружа. 
Како би могли да имају одговарајућу подршку васпитача из установе, родитељи и старатељи треба да 
обезбеде и одговарајуће информације о детету, као и о његовој кућној и породичној ситуацији, да 
прихвате помоћ или смернице када год је то потребно како би употпунили своје родитељске обавезе, 
али и како би помогли васпитачима и осталом особљу да боље разумеју потребе и интересовања 
детета. Ова потреба за тесном сарадњом важи за сву децу, а посебно за инклузију деце са посебним 
потребама.  
Родитељи и други чланови породице и старатељи могу такође допринети побољшању квалитета рада 
установе нуђењем финансијских (донације, организовање/учествовање у манифестацијама за 
прикупљање фондова) или материјалних средстава (обезбеђивање материјала за ручни рад, музика), 
као и обезбеђивање кадровских потреба (придруживање као пратња на излетима, повезивање 
установе са другим институцијама). Учествовање у оваквим врстама активности ће појачати повезаност 
дома детета и установе и имати позитиван утицај на све који су у тај процес укључени.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ШТА 
Родитељи укључени у учење деце је инструмент инспирисан методологијом развијеном и 
коришћеном у Пен Грин Центру1 (Pen Green Centre). То је модел сарадничког рада који се базира на 
поштовању родитеља као ко-васпитача своје деце, третирајући их као једнаке са васпитачима. Ради се 
о одличном примеру укључивања родитеља у учење своје деце. Тренутна стратегија установа ПВО 
може се у великој мери разликовати, али постоји нада да ће доћи до промишљања и разговора, да ће 
се васпитачи подсетити на значај укључивања родитеља, те да ће се одговорни у ПВО потрудити да 
побољшају тај однос. 
 

                                                             
1 Филозофија на којој се заснива ова метода је да активна сарадња и „развојно партнерство“ између родитеља и васпитача је 
од највећег значаја да се доведе успех и добробит детета до највишег нивоа. Што су ставови родитеља и васпитача ближи и 
што више заједно раде на подизању деце, деца имају више користи од ПВО и у кући и у установи / групи. 



 

ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ  
• Јачати и унапредити сарадњу родитеља и пружаоца ПВО  у корист деце. 
• Активно укључити родитеље на путу учења деце. 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: руководиоци, васпитачи, родитељи. 
Индиректне: деца, локална заједница.  
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ  
0 – 6 година 
 
КАДА 
На почетку школске године, током процеса планирања педагошких активности и програма.  
 
КАКО 
Методолошки приступ, инспирисан Пен Грин-овом методом, има циљ јачање и побољшање сарадње 
родитеља и образовних институција за добробит деце. Закључци претходних истраживања су да 
уколико се средина за учење у кући обезбеди у сарадњи са установама ПВО, унапређују се когнитивна 
достигнућа мале деце. Стога је нарочито важно да предшколске установе / васпитачи настоје да што 
ближе сарађују са родитељима. Метода је била успешна у овом погледу и може пружити идеје и 
инспирацију за васпитаче и руководиоце вртића који желе да побољшају ову сарадњу. 
 
Први корак за реализацију званичне методе је кратак курс за пружаоце ПВО. Ово је тродневни 
програм који укључује два дана истраживања уверења и вредности о раду са родитељима и како 
заједнички радити да се подржи учење деце. Затим се од учесника тражи да се ангажују у пројектном 
раду у периоду од три месеца, који укључује: 

- рад у установи / групи са својим тимом запослених; 

- проверу тренутне праксе; 

- студија детета са једном породицом, користећи видео снимке.  
Учесници се враћају на последњи дан да поделе свој пројектни рад и акциони план за будућност.  
Ако су пружаоци ПВО већ искусни у сарадњи са родитељима, можда није нужно да похађају курс, већ 
могу следити ове сугестије: 
➢ Родитељи треба да осете да су активни учесници у партнерству са пружаоцима ПВО: 

- Приступ "Родитељи као први учитељи": чврсто уверење да је родитељ први и најутицајнији 
учитељ детета и обележава сву комуникацију с родитељима 

- Савез за предшколско учење: родитељи и васпитачи се састају да разговарају о свом 
партнерству. 

➢ Родитељи и пружаоци ПВО редовно размењују своја знања о учењу и развоју деце: 

- Информације од куће треба унети у пројектно планирање за то конкретно дете у вртићу / 
групи или у кући. 

- Информације из вртића / групе или од васпитача треба унети у оно што родитељи пружају 
својој деци код куће. 

➢ Пружаоци ПВО треба да знају своју локалну заједницу и породице. 
➢ Пружаоци ПВО и родитељи заједно анализирају шта функционише и шта не функционише у 

 смислу ангажовања породица. 
➢ Пружаоци ПВО су свесни и цене различитости породица и животних искустава; упознати су са 

 различитим системима који постоје за праћење нивоа и квалитета ангажовања са 
 породицама тако да могу да одаберу најбољу могућу опцију за породицу која је ангажована. 

➢ Пружаоци ПВО имају редовне састанке за подршку и надзор, имају времена за  саморефлексију и 
проверу. 



 

➢ Активан родитељски форум или родитељска група је основана; треба узети у обзир ставове и 
 мишљења и одсутних родитеља. 

➢ Родитељи треба да буду укључени у вредновање рада установе / групе ПВО и да имају глас  у 
ономе шта се вреднује и како се реализује вредновање. 

 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
Пен Грин Центар 
Од раних осамдесетих година васпитачи у Пен Грин Центру (Корби, , Нортемптоншајр Велика 
Британија) ангажују родитеље као доносиоце одлука у планирању и реализовању свог образовног 
програма. 
Центар је постао 'све на једном месту' за породице са малом децом у локалној заједници; Пен Грин 
Центар пружа следеће услуге: 

- високо квалитетно, развојно одговарајуће, ПВО;  

- место где се деца могу срести, расти и учити; где су испуњене њихове афективне и когнитивне 
потребе;  

- одговарајуће услуге за децу којој су потребне;  

- укључивање деце са посебним образовним потребама;  

- партнерство са родитељима и пружање услуга њима (образовање одраслих, здравствене и услуге 
социјалне заштите). 

Пен Грин Центар нуди ПВО за децу до пет година старости и њихове породице, нарочито ниског 
друштвено-економског статуса кроз олакшавање доступности и максимално повећање користи од 
ПВО услуга за родитеље и будуће родитеље и њихову децу. 
Тим има више од 120 васпитача и ради са просечно више од 1.800 породица сваке године. 
Главни циљ је побољшање исхода за децу, родитеље и раднике / васпитаче. 
Пен Грин Центар има три гране који се међусобно ослањају и подржавају једна другу: 

- Пен Грин интегрисани центар је одговоран за пружање ПВО за децу и њихове родитеље, 
ослањајући се на активно укључивање родитеља. 

- Пен Грен школа за васпитаче нуди обуке, студијске програме (основне и мастер), лидерске и 
истраживачке могућности, као и подршку другим школама. 

- Пен Грен истраживачка, развојна и тренинг база је продужетак Пен Грен Центра за децу и 
породице у којима родитељи и васпитачи сарађују као ко-истраживачи.  

Континуирано, центар је отворен 48 седмица сваке године, седам дана у недељи. 
Центар пружа широк спектар услуга за породице, укључујући јаслице и вртић за млађе групе, дневни 
боравак на два-три сата, продужени боравак и групе за празничне игре. Ова установа има места за 240 
деце на флексибилној и полудневној основи. Установа такође нуди широк спектар породичне 
подршке, укључујући породичне посете, породичну собу, терапеутске групе, групе за младе родитеље, 
очеве и образовање заједнице. 
 
Заједнички језик и знање 
Оквир укључивања родитеља у учење деце израстао је из схватања да су се родитељи осећали 
несигурно по питању који подаци о развоју њиховог детета су корисни и важни да би их поделили са 
васпитачима. Да  олакшају дијалог са родитељима, Пен Грин је развио заједнички концептуални оквир 
и језик за посматрање и обучио родитеље за њих. Коришћење истог језика је од суштинског значаја за 
проналажење заједничке основе. 
 
У овом моделу, анализирани су видео снимци деце ради лакшег разматрања и размене информација 
користећи следеће кључне концепте: 

- Укљученост: овај концепт се користи за утврђивање степена укључености детета у активности које 
ради; што су више задубљени и концентрисани, то ће бити делотворније њихово учење. Користећи  
пето-степену "Левен скалу укључености" коју је развио Фере Лаверс, васпитачи и родитељи могу 
процењивати колико је дете укључено у ситуацију учења тако што ће пажљиво пратити говор тела 



 

и друге сигнале (нпр. концентрација, енергија, сложеност и креативност, израз лица и држање, 
упорност, прецизност, време реакције, вербалне изјаве и задовољство). 

 

- Добробит: концепт добробити је предуслов за учешће; ниска добробит може спречити дете да се 
осећа укљученим, а тиме и да делотворно учи. Ниво добробити детета се може проценити 
посматрајући специфичне показатеље у дететовом понашању, као што су уживање, самопоуздање, 
спонтаност, енергија, отвореност итд. Лаверс је такође развио пето-степену скалу за одређивање 
добробити детета и најмање половина сигнала мора бити потврђена како би указала на позитивну 
емоционалну добробит. 

Васпитачи и родитељи могу да користе добробит и скалу укључености у дискутовању о учењу детета, 
његовим потребама које треба задовољити и врстама активности у којима могу бити потом 
ангажовани.  

 

- Шеме су понављани обрасци акције које деца показују када истражују свет око себе. Оне помажу 
деци да развију теорије о томе како ствари функционишу и у развијању разумевања концепата. 
Уобичајене шеме које млађа деца показују: путању, преношење, обухватање и окруживање.  

Идентификовање дечијих шема може омогућити практичарима и васпитачима: 1) да подрже дечију 
шему обезбеђујући одговарајуће материјале, интеракције и активности, и 2) проширивање учења 
детета побољшавајући и допуњујући шему коју дете упорно показује за разлику од случајног или 
општег (не специфичног за дете) материјала и садржаја. 
Родитељи у Пен Грин-у добијају књижице са шемама и уче веома специфични, технички језик како би 
описали шта њихова деца раде. Заједнички језик је од кључног значаја за партнерство са родитељима, 
а у ту сврху, уместо поједностављивања речника, родитељи са нижим образовањем имају један-на-
један обуку о кључним концептима и техничким терминима. 
 

- Стратегије за подучавање одраслих омогућавају родитељима и пружаоцима ПВО да анализирају 
како раде са децом и како њихов приступ може подржати и утицати на учење деце. 

На основу детаљне анализе видео снимака дечијих активности и интеракција са одраслима и код куће 
и у вртићу / групи, истраживачи у Пен Грин-у су идентификовали осам делотворних стратегија за 
подучавање одраслих: 
 

1. Суптилна интервенција. 
2. Познавање дечијег уграђеног контекста и способности да се присети претходног искуства 

детета 
3. Потврда детета кроз израз лица и физичку блискост. 
4. Охрабривање деце да праве изборе и доносе одлуке. 
5. Подршка одраслих детету да преузима одговарајуће ризике. 
6. Подстицање деце да превазилазе знање одраслих и да их прате у нова искуства. 
7. Одрасли имају свест о утицају сопствених ставова и веровања и како се они одражавају на 

учење детета. 
8. Одрасли показују учење као партнерство. Одрасла особа је посвећена сопственом учењу и 

ствара дух испитивања. 
 
Пен Грин Круг учења  
Приступ укључивања родитеља у учење деце подстиче континуирани ток информација и повратних 
информација између родитеља и пружаоца ПВО. Континуирана размена знања кроз дијалог 
омогућава обема групама одраслих да побољшају своје разумевање деце у групи и на тај начин 
подрже учење и развој детета.  
 



 

Пен Грин Центар је такође покренуо истраживачке пројекте, фокусирајући се на питања везана за 
програм и учење и програм, укључујући све заинтересоване стране: родитеље, практичаре у ПВО и 
истраживаче. 
 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
 
О Пен Грин Центру: http://integrated.pengreen.org  
 
Приступ укључивања родитеља у учење деце:  
http://www.c4eo.org.uk/local-practice/validated-local-practice-examples/the-parents-involved-in-their-
children%E2%80%99s-learning-(picl)-approach.aspx  
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/ 
 
ОФСТЕД: Извештај инспекције за Пен Грин Центар за децу и породице  
https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/pen-green-
centre/UploadedDocument/105e4d0fc22f4f87808fd16c150d9e90/ofsted-cc.pdf 
http://archive.c4eo.org.uk/themes/families/vlpdetails.aspx?lpeid=451  
 
Приступ укључивања родитеља у учење деце и резултати истраживања на којима се базира су описани 
у Марџи Вали: Укључивање родитеља у учење деце, 2007.:  
http://sk.sagepub.com/books/involving-parents-in-their-childrens-learning  
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/ 
 
Поглавље о Пен Грин и Оквиру укључивања родитеља у учење деце: 
http://www.academia.edu/19598170/Developing_Early_Years_Professionalism_Evaluation_of_the_Early_Le
arning_Initiatives_Professional_Development_Programme_in_Community_Childcare_Centres_in_the_Dubli
n_Docklands 
 
Принципи за сарадњу са породицама. Оквир за локалну самоуправу и националне организације за 
процену и унапређивање сарадње са породицама:  
http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/engaging_with_families_0.pdf  
 
Астер Шилта Водич за рад: 
http://aistearsiolta.ie/en/Building-Partnerships-With-Parents/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://integrated.pengreen.org/
http://www.c4eo.org.uk/local-practice/validated-local-practice-examples/the-parents-involved-in-their-children’s-learning-(picl)-approach.aspx
http://www.c4eo.org.uk/local-practice/validated-local-practice-examples/the-parents-involved-in-their-children’s-learning-(picl)-approach.aspx
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/
https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/pen-green-centre/UploadedDocument/105e4d0fc22f4f87808fd16c150d9e90/ofsted-cc.pdf
https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/pen-green-centre/UploadedDocument/105e4d0fc22f4f87808fd16c150d9e90/ofsted-cc.pdf
http://archive.c4eo.org.uk/themes/families/vlpdetails.aspx?lpeid=451
http://sk.sagepub.com/books/involving-parents-in-their-childrens-learning
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/
http://www.academia.edu/19598170/Developing_Early_Years_Professionalism_Evaluation_of_the_Early_Learning_Initiatives_Professional_Development_Programme_in_Community_Childcare_Centres_in_the_Dublin_Docklands
http://www.academia.edu/19598170/Developing_Early_Years_Professionalism_Evaluation_of_the_Early_Learning_Initiatives_Professional_Development_Programme_in_Community_Childcare_Centres_in_the_Dublin_Docklands
http://www.academia.edu/19598170/Developing_Early_Years_Professionalism_Evaluation_of_the_Early_Learning_Initiatives_Professional_Development_Programme_in_Community_Childcare_Centres_in_the_Dublin_Docklands
http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/engaging_with_families_0.pdf
http://aistearsiolta.ie/en/Building-Partnerships-With-Parents/


 

Активно укључивање родитеља 
 
ЦИЉЕВИ УЧЕЊА 
Од стручних лица у ПВО се очекује да могу да: 

• опишу значај и корист од заједничког рада; 

• прихвате ставове поштовања према родитељима и онима који такође учествују у образовању 
деце, третирајући их као себи равне;  

• прихвате и одрже интерактивну комуникациону платформу како би се подржала континуирана 
обострана размена информација (о развоју деце, његовом благостању, исл. како у установи, 
тако и код куће); 

• подрже учешће родитеља у појашњењу кључних појмова и одговарајућем релнику (технички 
термини) у вези са учењем и развојем детета: тзв. заједнички језик који омогућава и 
родитељима и стручним лицима да буду на истој страни када разговарају о деци;  

• активно укључе родитеље у планирање активности и програма, укључујући и изношење 
њихових предлога, идеја исл.; 

• користе технике управљања сукобом како би решили поједина неслагања или тензије.  
 
СРЕДСТВА 
Студија случаја (публикације, чланци, видео-материјал); IT опрема (пројектор, лаптоп/таблет, 
Интернет веза); табла са папирима; самолепиви папирићи за белешке; маркери идр. 
 
КАКО ОСТВАРИТИ ЦИЉЕВЕ УЧЕЊА 

1. Предавач представља добру праксу и студије случаја, пуштањем видео-материјала; полазници 
су подељени у радне групе и разговарају и анализирају студију случаја. 

2. Коришћењем блокчића за белешке, полазници записују оно што мисле да доноси највећу 
корист и што представља највећи изазов у њиховој каријери у вези са заједничким радом са 
родитељима, а потом размењују белешке и разговарају о томе шта би могли да науче из 
позитивног искуства што би могло да им помогне да реше мање успешне ситуације. 

3. Улога: следећи упутства предавача, полазници опонашају ситуације где нема ефикасне 
комуникације између њих и родитеља, а затим би група требало да идентификује разлоге који 
могу да доведу до неразумевања и/или конфликта, те предлажу „технике превазилажења“ тог 
сукоба како би се дошло до заједничких ставова (заснованих на обостраном поштовању и 
заједничком језику). Полазници потом поново опонашају исту ситуацију али сада наступајући 
са разумевањем. 

4. Размишљања и презентовање предвиђених препрека и изазова у вези са учешћем родитеља, 
после чега следи идентификовање најбољих метода и инструмената да се то превазиђе. Од 
чланова групе ће се тражити да се класификује природа најчешћих изазова и да се они поделе 
у одређене категорије (нпр. институционални, комуникациони, друштвено-економски исл.) те 
да се разговара о могућим решењима. 

 
ПРОЦЕЊЕНО ВРЕМЕ 
45 минута – 1 ½ сат 
 
ИЗАЗОВИ/ПРЕПРЕКЕ 

• време потребно да се промене постојећи ставови. 
 
 
 
 
 



 

Рaд с пoрoдицaмa 

 

Увoд 

Дa би рaд с мaлoм дeцoм биo успeшaн битнo je дa сe рaди с њихoвим рoдитeљимa. Кaд вaспитaчи и 
рoдитeљи рaдe зajeднo рeзултaти имajу пoзитивaн утицaj нa рaзвoj и учeњe дeтeтa. Oднoси трeбa дa 
буду aутeнтични, сaдржajни и пуни пoштoвaњa. 

Кoрист oд рaдa с пoрoдицaмa 

• Дeцa имajу вишe сaмoпoуздaњa и имajу пoзитивниje мишљeњe o сeби кaд рoдитeљи/стaрaтeљ 

и вaспитaчи рaдe зajeднo у aтмoсфeри узajaмнoг пoштoвaњa  

• Рoдитeљи/стaрaтeљи нajбoљe пoзнajу свojу дeцу  

• Oнo штo рoдитeљи/стaрaтeљи рaдe кoд кућe с дeцoм имa нajзнaчajниjи утицaj нa њихoв 

eмoциoнaлни, друштвeни и интeлeктуaлни рaзвoj  

• Рoдитeљи/стaрaтeљи мoгу пoспeшити рaзвoj свoгa дeтeтa бeз oбзирa нa њихoвo 

пoрeклo/oбрaзoвaњe. 

• Oнo штo рoдитeљ/стaрaтeљ рaди вaжниje je oд стaтусa рoдитeљa/стaрaтeљa 

• Утицaj je oчиглeдaн у свим друштвeним групaмa и eтничким срeдинaмa   

 

Нeкoликo прaктичних сaвeтa/сугeстиja зa рaд с пoрoдицaмa  
 

• Рeдoвнo/Oбaвeзнo кoмуницирajтe двoсмeрнo. 

• Нaдгрaдитe сaмoпoуздaњe рoдитeљa нa oнoмe штo вeћ рaдe и пoмoзитe им/пoдржитe их у 

тoмe.  

• Избeгaвajтe дa прaвитe прeтпoстaвкe o рoдитeљимa. 

• Сaслушajтe рoдитeљe кao пojeдинцe и прoвeдитe с њимa врeмe дa бистe упoзнaли пoрoдицу. 

Цeнитe њихoвe пoглeдe нa ствaри. 

• Питajтe рoдитeљe кoje су им aктивнoсти или инфoрмaциje били кoрисни и штa би oд тoгa хтeли 

joш вишe дa дoбиjу. 

• Нa стaвoвe мaлe дeцe прeмa рaзличитoсти утичe пoнaшaњe oдрaслих oкo њих. Свe пoрoдицe 

трeбa дa буду дoбрoдoшлe и цeњeнe.   

• Aкo рoдитeљe сaчeкaтe с oсмeхoм, тo им шaљe вeoмa вaжну пoруку дa су дoбрoдoшли. 

• Вaспитaчи трeбa дa рaзмислe o тoмe кaкo дoпиру дo пoрoдицe. Чeстo чуjeмo кaкo je тeшкo 

дoпрeти дo рoдитeљa/стaрaтeљa aли вaспитaчи трeбa дa урaдe свe штo je у њихoвoj мoћи дa би 

пoрoдицe схвaтилe дa су им oни нa рaспoлaгaњу  и дa су ту збoг њих.  

• Зaпoслeни трeбa дa буду флeксибилни и у стaњу дa сe избoрe сa oбртимa у свaкoднeвнoм 

живoту пoрoдицe. Aкo je рoдитeљимa/стaрaтeљимa пoтрeбнa дoдaтнa пoмoћ, пoгoтoвo у 

кoнфликтним ситуaциjaмa, зaпoслeни трeбa дa имajу инфoрмaциjу и знaњe кудa/кoмe дa их 

упутe. Укључитe рoдитeљe/стaрaтeљe у тo кaкo рaдитe с дeцoм нa изгрaдњи мирa, дa би oни 

мoгли дeци дa пoмoгну кoд кућe.  

 

 
 
 



 

Рoдитeљи ћe сe oсeћaти цeњeнимa aкo: 
 

• Aкo их дoчeкaтe тoплo и искрeнo  

• Нe видe дa су други рoдитeљи трeтирaни бoљe oд њих 

• Зaпoслeни дoбрo пoзнajу њихoвo дeтe и зaистa сe зa њeгa интeрeсуjу 

• Зaпoслeни дeлe с рoдитeљимa свojу стручнoст и пoмaжу им дa сe aнгaжуjу с 

дeтeтoм кoд кућe 

• Зaпoслeни рeдoвнo рaзмeњуjу инфoрмaциje o њихoвoм дeтeту 

• Пoстojи двoсмeрнa кoмуникaциja и рoдитeљи oсeћajу дa их сe слушa 

• Oргaнизуjeмo-припрeмимo кутaк зa рoдитeљe гдe мoгу сeсти, сaчeкaти свoje дeтe, 

пoпричaти сa oстaлим рoдитeљимa, прoчитaти нeки лeтaк-флajeр сa сaвeтимa oкo 

вaспитaњa дeцe и сл. 

• oфoрмитe зaтвoрeну групу нa друштвeним мрeжaмa , гдe ћeтe рoдитeљe рeдoвнo 

oбeвeштaвaти o тeкућим aкциjaмa, рaду у групи, пoстaвљaти фoтoгрaфиje, видeo 

зaписe, aнeкдoтe...вeoмa je кoриснa jeр рoдитeљи имajу oглaсну тaблу нa 

рaспoлaгaњу, кao и вид кoмуникaциje измeђу вaспитaчa и рoдитeљa и рoдитeљa 

измeђу сeбe. 

• Нaпрaвитe „Пoрoдични зид“ кojи сaдржи oбejeжja и спeцифичнoсти пoрoдицa пo 

вeрoиспoвeсти, нaциoнaлнoсти, нaциoнaлнoм jeлу, нaрoднoj нoшњи, пoздрaв нa 

тoм jeзику,сликaмa глaвнoг грaдa држaвe из кoje пoтичу...итд,  пoвeзaнo сa зeмљoм 

из кoje пoтичe њихoвa културa нa мaпи свeтa. Пoрoдични зид сe прaви у хoднику, 

улaзу вртићa и oбухвaтa свaкo дeтeтa-пoрoдицу из тoг oбjeктa. 

• Нaпишитe пoрукe дoбрoдoшлицe нa улaзу вртићa нa рaзним jeзицимa срeдинe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИЗБОР АЛАТА ЗА ПОРОДИЦУ 
 
 

ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБАН 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“. 
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 програма 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 богатстава 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 
програму, 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 важност коју ове теме имају у животу детета. Док дете учи о богатстава 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. 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 програмом. Ове активности су осмишљене да би 
родитељи 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 деце. 
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 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. 
 
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 снажно одражавају садржај Конвенције 
Уједињених нација о правима детета (УН КПД), па су стога универзално важне. 
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 родитељима. 
 

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. 

КАКО ТРЕБА КОРИСТИТИ ОВАЈ ПРИРУЧНИК 

Овај приручник је структурисан око 12 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 Приручник за програм, 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 активности 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 активности, 
можете погледати увод у Афлатот Приручнику за обуку и Преглед активности 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 једном 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 на 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. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Активност бр. 1: БИРАМО ЗАЈЕДНО 
 
Фокус активности: 
• Како да помогнете деци и како их можете подстицати да праве једноставне изборе, 
• Учење о последицама избора које правимо 
 
Потребан материјал: 
Флипчарт папири 
Маркери 
Папир (по један за сваког учесника) 
Оловке 
 
Трајање активности: 
60 минута 

 
ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА… 

• Предложена активности је погодна за децу узраста 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 спасава 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 три до пет 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.  

3. 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. 

4. 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. 
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 могућности 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. 

 
 
 
 
 



 

Активност бр. 2: ИСТРАЖИВАЊЕ ОСЕЋАЊА 
 
Фокус током активности: 
• Због чега је важно изражавати осећања 
• Како помоћи детету да учи о осећањима и да их изражава 
 
Потребан материјал: 
Афлатон карте са осећањима Можете фотокопирати карте које су дате на страни 39 Афлатот 
приручника 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 примерака. 
 
Трајање активности: 
40 минута 

 
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 потцењивати значај дечјег учења о осећањима. То је суштински важна вештина која им 
помаже да развију здрав друштвени 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? 
 

• 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 са 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? 

• 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 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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aктивност бр. 3: МИ У НАШОЈ ПОРОДИЦИ 
ПОШТУЈЕМО ЈЕДНИ ДРУГЕ 

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 
 
Потребан материјал: 
Флипчарт папири 
Маркери 
Папир (по један за сваког учесника) 
Бојице 
 
Трајање активности 
45 минута 

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 активностима бр. 2: „Испитивање осећања“ (видети стр. 5), и 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 три до пет. 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 срећним?  
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. 

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 „Извини“ 
• 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  
jедноставне 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. 4: СВИ ИМАМО ПРАВА 
 
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) 
Oловке 
Cелотејп 
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 

 

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. 

•  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 неопходно средство 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? 

6. Сада покажите учесницима постер на коме су представљене потребе и жеље. Подстакните све 
групе да узму све карте које су добили, укључујући нове карте које су направили, и да сваку од 
њих поставе у одговарајућу колону. 

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. 

 
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 
важне 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 који 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Активност бр. 5: ЗАЈЕДНО СА ДРУГОВИМА, ЈА… 
 
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 

 
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 покаже 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 своја показивања, 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. 

 
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 да 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: 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.) 



 

Активност бр. 6: РАЗЛИЧИТИ И ЈЕДИНСТВЕНИ 
 
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 

 
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 преиспитивања. Али, као што смо видели, нису 
све ове идеје тачне. Оне у неким случајевима могу бити узрок јаке 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aктивност бр. 7:     ОКРУГЛО ЈЕ И СЈАЈНО, ШТА ЈЕ ТО? 
 

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: 
Мали папирићи или празни листови папира (неколико листова за сваког учесникат) 
Флип чарт са ‘Позитивне’ и ‘Негативне’ насловима колона 
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 

 
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 средствима 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 малих 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 

• 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? 
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. 

2. Учесници осим тога могу изводити једноставне, забавне активности код куће са својом децом 
како би подстакли њихово учење. Овде дајемо примере за активности које родитељи 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. 



 

Активност бр. 8: СТВАРИ КОЈЕ СУ МИ ПОТРЕБНЕ 
И СТВАРИ КОЈЕ ЖЕЛИМ 

 
Фокус активности: 

• Учење разлике између потреба и жеља 

• Разумевање значаја потреба и жеља како би се правили правилни избори у вези са средствима (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 минутa 
 

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  сва  своја средства 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 три до пет 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 средствима. 

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: 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: 
 

• Воће     • Кућа   • Ваздух  • ТВ 
• Бонбона или слаткиши • Мобилни телефон  • Школа  • Игра 

• Књиге  • Сан 
 

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. 

 



 

Активност бр. 9: ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ИЗАЗОВА 
 

 

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 
Папирићи или празни комади папира 
Оловке 
 
Трајање активности: 
45 минута 

 
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. 
 
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. 
Шта би се догодило кад бисмо му увек попуштали? Шта би се догодило да никада не 
попустимо? 

 
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 

 
Брижни однос 

 
Позитиван узор 

 
Само- 

контрола 

 
Вештине  

размишљања 

 
Само-
поуздање 

 
Оптимизам 

 
Одговорност 

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? “ 

 



 

 

 
ГРАЂЕЊЕ БРИЖНОГ ОДНОСА: 

• 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 саосећајност 

• 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 тресом 

• Користите хумор 

• Будите позитивни 

• Поново промислите о ситуацији и 

анализирајте је 

• Трудите се да се не понашате импулсивно 

 
РАЗВИЈАЊЕ САМОКОНТРОЛЕ: 

• 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. 



 

Активност бр. 10: ШТЕДИ, ТРОШИ И ДЕЛИ 
 
Фокус активности: 

• Учење разлика између штедње, трошења и дељења, и због чега су оне важне 

• Помоћ деци да вежбају штедњу, трошење и дељење 
 
Потребни 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. 198) Празне кутије 
Трака 
Воштане или дрвене бојице 
Лепак 
 
Трајање активности: 
45 минута 

 
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 ограничено средство. 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 средствима уопште. Када 
користимо мање средстава 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? Зашта 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 ограничено средство, 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? Зашта сте штедели? 
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 три до пет. 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. 

6. 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. 

 
 
 
 
 



 

Активност бр. 11: КОРИСТИ ПОНОВО, СМАЊИ 
ПОТРОШЊУ, РЕЦИКЛИРАЈ 

Фокус активности: 

•   Због чега је важно штедети 

• Како штедети и водити рачуна о природи 

• Како подстицати децу да се понашају одговорно и да воде рачуна о животној средини 

 
Потребни материјали:   
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 

 
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 природна богатства. То су на 
енглеском речи које слично звуче („reuse, reduce, recycle“), 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 богатстава. Захваљујући поновном 
коришћењу и смањењу потрошње, трошимо мање новца и мање природних богатстава 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. 

• Природна богатства су ограничена. 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 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  наша  богатства“  (на стр.16). Подстакните 
учеснике да се присете шта су то природна богатства. Сви се  можемо присетити неких примера за 
различите начине употребе природних богатстава (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 природна богатства ограничена? Шта ће се догодити ако нам понестане тих 
богатстава? 



 

ДЕО АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ 
1. Замолите учеснике да се поделе у групе. Свакој групи дајте по неколико папирића или празних 

листова папира. Замолите све групе да дискутују о следећем: Шта све радимо код куће или 
свакога дана да бисмо штедели 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. 

2. Дајте групама пет минута за дискусију и записивање одговора до којих су дошли на 
папирићима или папирима. На сваком парчету папира треба да буде само један предлог. 

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: 

 
 
 
 
 
 

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 природна богатства. 

2. Објасните учесницима да, пошто постоји много начина да се води рачуна о животној средини и 
природним богатствима, 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 природна богатства? 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. 

• 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. 

• 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 

КОРИСТИ ПОНОВО СМАЊИ ПОТРОШЊУ РЕЦИКЛИРАЈ 

 Сакупљање кишнице за 
заливање биљака 

Разврставање отпада у канте за 
рециклажу отпада 



 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Активност бр. 12: МАЛИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ РАСТУ! 
 
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 

 
ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ДА… 

•  Пројекат је подухват за чију је реализацију неопходно планирање, 
поседовање средстава 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 
да користе 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 три до пет 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 представљање, 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? 



 

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 расположива 
средства. 

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 какве би 
пројекте 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? 

• Која су средства потребна за то? 

• Да ли је овај план реалан? 

 

 

 

 

 

 


