
- Zagonetke napisane na listićima. 

Primjere zagonetki možete pronaći na sljedećim portalima: 

https://www.artrea.com.hr/mozgalice.html

http://www.pjesmicezadjecu.com/zagonetke-za-djecu/stvari.html 

SURADNJA I MEĐUSOBNO 
POMAGANJE 

7-11 godina

10

15-20 minuta
UPOMOĆ!

Ciljevi učenja usmjereni su na komunikaciju i kontakt: 

- osviještavanje pripadnosti nekoj skupini;

- podizanje svijesti o važnosti pojedinačnih osobina u skupini;

- razvoj grupne kohezije i osjećaja pripadnosti. 



Zamolite djecu da sjednu u krug.
Objasnite pravila: jedno dijete mora sjesti nasred kruga i odglumiti prvu žrtvu koja je pala u bunar. 

Može reći: - Upomoć, pao/la sam u bunar.

Ostali pitaju: - Tko će te spasiti?

Dijete odgovora: - Spasit će me ona osoba koja zna odgovor na ovo pitanje/zagonetku (dijete 
pročita prvu zagonetku). 

Onda djeca razmišljaju o odgovoru, oni koji ga znaju, dignut će ruku. Dijete koje je nasred kruga 
odabrat će nekog i ako je odgovor točan, dijete u sredini se spasilo. 

Potom dijete koje je točno odgovorilo sjedne u krug i aktivnost se nastavlja. 
Voditelj/ica se mora pobrinuti da se svako dijete osjeća potrebnim barem jednom i spasi barem 
jedno dijete iz bunara. 

OSVRT

Objasnite djeci da su u nekim situacijama potrebne određene osobine, vještine ili znanje da 
bismo nekoga spasili ili mu pomogli. 

Ako netko točno odgovori na neko pitanje ili riješi zagonetku, to je samo jedan primjer kako se 
nekome može pomoći. 

Ako vam ostane vremena, pitajte učenike kako su se osjećali tijekom aktivnosti. 
Zamolite ih da razmisle o primjeru iz stvarnoga života kada su trebali nekome pomoći ili kada je 
njima trebala pomoć. 
Možete započeti i raspravu pomoću sljedećih pitanja: 

- Je li potrebno pomagati drugima? 

- Zašto? 

- Kako bi svijet izgledao kada ne bismo pomagali jedni drugima?

- Što mi dobijemo od toga da pomognemo nekome? 

- Kako se osjećaš kada ti pitaš nekoga za pomoć? 

Dodatni savjet: 

Ovu aktivnost možete prilagoditi ovisno o predmetu. Skupite nekoliko kratkih pitanja o temi 
koju trenutno obrađujete na satu. Možete ponoviti ovu sktivnost s vremena na vrijeme koristeći 
različite teme. 

Na primjer, ako predajete matematiku, osmislite vježbe ili zagonetke sukladno temi koju 
obrađujete. 
Zapišite pitanja, vježbe ili zagonetke na listove papira (po jednu na svakom listu). Imajte barem 
jedno pitanje/vježbu za svako dijete.

Glavna ideja za ovu aktivnost proizlazi iz projekta ‘Strong children - less violence’ (Snažna djeca 
– manje nasilja). Projekt je prilagođen ciljevima i ciljanoj skupini Projekta AVAL ILI-FAU-a. 



Prema:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf


