
- Stolice ili jastuci da djeca sjednu u krug.

- Flip chart ploča i papir.

- Markeri.

- 3 okrugla papira (zeleni, žuti i crveni) kao prometna svjetla za uvod. 

ODGOVORNOST 3-6 godina

Cijeli razred

30 minuta

RAZREDNI POPIS 
ODGOVORNOSTI

Djeca bi trebala moći:

- odrediti profi l odgovornog djeteta;

- razumjeti odgovornost i odgovorno ponašanje;

- kritički promisliti određene vrste neodgovornog ponašanja. 



Ovo je razredna aktivnost gdje djeca sjede u krugu. Preporučuje se provođenje ove aktivnosti na 
početku svake školske godine jer poboljšava komunikaciju, timski duh i funkcionalnost te stvara 
suradničko i pozitivno ozračje. 

Provođenje aktivnosti: 

1. Voditelj/ica zamoli djecu da se igraju semafora kao uvod u pravila i odgovornost.

2. Voditelj/ica objašnjava djeci upute za igru: 

- Voditelj/ica će držati u rukama tri okrugla papira (zeleni, žuti i crveni)
- Djeca će započeti šetati po razredu, pažljivo prateći voditelja/icu.
- Voditelj/ica će podignuti određeni znak, kojeg djeca moraju slijediti:
- Crveni papir znači “zaustavi se”;
- Žuti papir znači “uspori, budi pažljiviji”;
- Zeleni papir znači “kreni”. 

3. Nakon igre, voditelj/ica s djecom vodi raspravu postavljajući im pitanja:

- Zašto imamo semafor?
- Što bi bilo da nemamo semafora?
- Zašto su nam pravila u životu potrebna?
- Zašto moramo biti odgovorni kada smo u prometu?
- Zašto moramo biti odgovorni kod kuće, u školi, kada se družimo s prijateljima?

4. Voditelj/ica zamoli djecu da razmisle zašto moraju biti odgovorni u razredu.

5. Djeca predlažu ideje i primjere o odgovornosti u razredu i školi.

6. Voditelj/ica predlaže djeci da sastave Razredni popis odgovornosti kojeg bi se trebali pridržavati do 
kraja školske godine.

7. Djeca se uz pomoć voditelja/ice dogovaraju o popisu odgovornosti.

8. Voditelj/ica zapisuje 5 do 10 pravila na fl ip chart ploču. 

9. Voditelj/ica djeci zadaje domaću zadaću: razmisliti o mogućim posljedicama za onu djecu koja se 
neće pridržavati pravila o čemu će razred raspraviti sljedeći dan. 


