
GRUPNE ODLUKE 0-3 godina

4-5 djece
Do 5 grupa

45 minuta
ZAJEDNIČKO STVARANJE

Djeca će kroz radionicu:

- prepoznati potrebe i želje drugih;

- naučiti surađivati s drugom djecom;

- razviti fi ne motoričke vještine. 

- Karton za izradu cvijeta za svaku grupu.

- Grah i leća.

- Čipka. 

- Komadići tkanine u boji.

- Usitnjeni stiropor.

- Drugi sitni materijal po izboru voditelja/ice za 
latice.



1. Voditelj/ica mora unaprijed pripremiti cvjetove od kartona. Svaki cvijet mora imati jednu laticu 
manje od ukupnog broja djece koja sudjeluju u igri (na primjer, četiri latice na petero djece).

2. Prije početka igre, voditelj/ica dijeli djecu u manje grupe od najviše pet članova.

3. Voditelj/ica bi trebao postaviti cvijet na kojem će određena grupa raditi na jednom stolu, dok će 
se materijali nalaziti na drugom stolu. 

4. Voditelj/ica objašnjava djeci zadatak:

- Moraju popuniti latice različitim materijalima (poput komadića tkanine, graha, leća, usitnjenog 
stiropora,...).

- Svako dijete može odabrati čime želi popunjavati latice, ali svaka latica može imati samo dva 
različita materijala!

- Djeca moraju surađivati i postići kompromis kako bi se zadatak izvršio.

- Cilj je igre sporazumno korištenje materijala kako bi se cijeli cvijet ispunio.

5. Voditelj/ica potiče djecu na raspravu o materijalima i konačnom proizvodu.

6. Voditelj/ica raspravom ohrabruje djecu na zajedničke odluke o dizajnu svake latice i bojama 
kojima će ih označiti. 

7. Nakon što djeca izrade cvijet, voditelj/ica otvara kratku raspravu (5 do 10 minuta).

8. Voditelj/ica pokušava navesti djecu do zaključka kako su uspjeli napraviti cvijet poštujući među-
sobne odabire i radeći skupa. 

Korisni savjeti:

- Voditelj/ica može prepoznati i uravnotežiti ‘odnose moći’ među djecom i posredovati ako neko 
dijete ustraje na svojoj ideji i ne popušta svojim vršnjacima. Voditelj/ica može posredovati, ali 
samo kako bi olakšao/la dogovor između same djece.

- Mlađoj djeci voditelj/ica može pomoći s lijepljenjem materijala na latice, kada se dogovore koje 
će materijale koristiti. 

- Voditelj/ica treba pripaziti da djeca ne stavljaju sitne stvari u usta.


