PRIJATELJSTVO

3-6 godina

3-5

MOJ/A PRIJATELJ/ICA

90 minuta

Ciljevi ove aktivnosti su:
- razmjena mišljenja o prijateljstvu kroz dijalog, koga djeca smatraju svojim prijateljima i zašto;
- razvoj spoznaja o prijateljstvu;
- poticanje izgradnje pozitivnih odnosa među prijateljima.

Slike koje prate priču (dostupno na: http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2018/08/story.pdf)
- Tanki karton, papir (u boji ili bijeli), bojice, naljepnice, škare...

1. Voditelj/ica isprinta slike koje prate priču. Svako dijete treba imati svoje slike.
2. Voditelj/ica započne razgovor o prijateljstvu. Pita djecu:
Što mislite,tko je prijatelj?
Koga smatrate svojim prijateljem i zašto?
3. Voditelj/ica pročita priču ‘Dva prijatelja’:
Jednom davno dvojica dječaka koja su dugo bila prijatelji hodala su kroz šumu (slika 1).
Odjednom, ogroman i strašan medvjed pruži svoje oštre kandže prema njima i zaurla (slika 2).
O, kakva strašna životinja! (slika 3).
Toliko su se prepali, jedan je dječak potrčao, niti je gledao iza sebe, niti mario za bilo što osim
sebe, popeo se na drvo i sakrio u krošnji da ga medvjed ne vidi, da poslije može pobjeći (slika 4).
Drugi dječak, prestravljen, stao je kao ukopan, vidjevši da ne može pobjeći strašnoj životinji i da
mu prijatelj nije više u opasnosti, ostao je nasred puteljka, legao i pravio se mrtav (slika 5).
Medvjed, sav u čudu, približio se dječaku i onjušio ga, prošao mu njuškom po licu, ušima, vratu,
prsima, nogama, pokušavajući dobiti neku reakciju (slika 6).
Dječak je držao dah jer je znao da bi bilo kakav pokret dao medvjedu na znanje da ga pokušava
prevariti. Medvjed mu je još jednom pomirisao lice, oblizao obraze, proučavao uši, potiho i
smireno gunđajući (slika 7).
Nakon što ga je dugo tako njuškao, misleći da je dječak mrtav i da mu ne predstavlja opasnost,
medvjed se odmaknuo (slika 8).
Kad je golema životinja otišla, drugi dječak brzo se spustio sa stabla i smijući se pitao dječaka koji
je ostao zabezeknuto stajati nasred puteljka (slika 9):
- Što ti je medvjed šapnuo u uho?
- Rekao mi je da oni koji svoje prijatelje napuste kad je najopasnije, nisu pravi prijatelji.
4. Voditelj/ica opet pročita priču i pita:
- Je li vam se svidjela priča? Zašto?
- Je li dječak koji se popeo na stablo pravi prijatelj? Zašto?
- Je li dječak na stablu mogao pomoći svom prijatelju? Kako?
Djeca moraju objasniti svoje odgovore.
Ovisno o odgovorima djece, voditelj/ica postavlja dodatna pitanja koja potiču djecu na promišljanje
o ponašanju prema prijateljima i značenju prijateljstva.
5. Voditelj/ica zamoli djecu da naprave razglednice
za svoje prijatelje iz razreda. Objasnite da je izrada
razglednica jedan od primjera kako djeca mogu
iskazati svoje prijateljstvo drugoj osobi.
Pokažite im primjere razglednica i pomozite djeci u
izradi vlastitih.
Na stolu pripremite potrebne materijale i svako
dijete može odabrati što mu treba. Mora biti dovoljno
materijala za sve kako bismo izbjegli moguće
nesuglasice, a ako do nesuglasica ipak dođe, voditelj/
ica može to iskoristiti i razgovarati o rješavanju sukoba
između prijatelja.
Razglednice koje kasnije mogu biti izložene na zidu/ploči i sl.
6. Voditelj/ica zamoli djecu da uruče razglednicu svojim prijateljima i kažu zašto su odabrali tu
osobu, zašto je ta osoba njihov/a prijatelj/ica, usmjeravajući ih po potrebi dok ne izraze osnovnu
deﬁniciju prijateljstva.

Dodatne aktivnosti (prijedlozi za ‘tulum prijateljstva’):
Ples na papiru
Voditelj/ica pripremi listove iz novina ili komadiće tkanine iste veličine i podijeli djecu u parove.
Svaki par dobije isto, ili novine ili tkaninu.
Djeca plešu kad im voditelj/ica pušta glazbu ili plješće u ritmu. Kad glazba/pljeskanje prestane,
svaki par mora stati na novine ili tkaninu. Sljedeći put kad glazba stane, moraju stati na novine/
tkaninu presavijene napola. Nakon par krugova, novine/tkanina postanu tako mali jer su ih morali
presavinuti svaki put i dvoje djece sve teže stoji unutar komadića novina/tkanine.
Ako dodirnu pod bilo kojim dijelom tijela, ispadaju iz igre. Igra traje dok ne ostane pobjednički par.
Pet otoka:
Nacrtajte kredom na podu pet krugova dovoljno velikih za sve sudionike. Imenujte svaki otok.
Svatko mora odabrati otok na kojem će živjeti.
Upozorite ih da će jedan otok uskoro potonuti, pa će se djeca s tog otoka morati preseliti na drugi
otok. Pustite da napetost raste i onda recite koji otok tone. Djeca moraju otrčati s tog otoka na
preostala četiri.
Igra traje dok se svi ne zguraju na jedan otok.

