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Cilj radionice: osvijestiti pozitivne i negativne oblike ponašanja,  preuzimati odgovornost za 

vlastito ponašanje prema osobama s posebnim potrebama,  razvijati toleranciju prema 

različitostima 

 

Vrijeme: 3 x  45 min 

 

Uzrast:  9 god (3. razred) 

 

Dimenzije GOO: 

Ljudsko-pravna dimenzija  

Učenici: 

-prepoznaju teškoće slabovidnih osoba i daltonista kroz direktno doživljavanje 

-tumače osjećaje i razmišljanja tijekom uvredljive komunikacije 
-suzbijaju ponižavajuće verbalno ponašanje 
-pronalaze rješenja za situacije u kojima se krše njegova/njezina prava i prava drugih učenika 
Društvena dimenzija  
Učenici: 
objašnjavaju važnost prihvaćanja mišljenja sugovornika 
-preispituju vlastitu komunikaciju s drugima 
-objašnjavaju ulogu suradnje, solidarnosti i aktivnoga građanskog zalaganja za pravdu u suzbijanju 
isključenosti učenika  
 
Međukulturna dimenzija  
Učenici: 
-navode kulturne razlike koje postoje u razredu i u široj okolini, 
- osvješćuju važnost razvijanja komunikacijskih vještina  
 
Provođenje radionice 

1. Priroda i društvo 

Tema: Zdravlje 

Raspoređivanje u skupine (6 skupina po 4-5 učenika). Učenici izvlače riječi: osobna 

higijena, čistoća okoliša, raznolika prehrana, boravak vani, igra i odmor, spavanje. Prema 

izvučenim riječima formiraju skupine. 

a) Prisjetite se u skupini što znate o zdravlju, što ste učili u školi, što usput, kod kuće, od 

starijih. Sve informacije skupite unutar skupine i prikažite prema dogovoru (crtež, 

umna mapa, skica, tablica, natuknice,…) Središnji naslov je: Što znam o zdravlju. 

b) Izlaganje skupina 

NEMOJ MI SE RUGATI 
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c) Učenje sadržaja iz udžbenika. Čitanje unutar skupine, izdvajanje novih informacija. 

Razgovor o pravima djece s naglaskom na djecu s teškoćama te objašnjavanje veze 

poštivanja ili nepoštivanja dječjih prava i zdravlja. 

d) Organiziranje novih informacija prema dogovoru (crtež, umna mapa, skica, tablica, 

natuknice,…) Središnji naslov je: Što sam naučio/naučila o zdravlju. 

e) Izlaganje skupina 

2. Hrvatski jezik 

Interpretacija pripovijetke Koja je boja najljepša (S. Lice) 

a) Igra povjerenja  

Učenici stanu u parove. Dogovore se tko će biti osoba A, a tko osoba B. Osoba A lijevu 

ruku ispruži s dlanom okrenutim prema gore, a desnom obgrli osobu B oko ramena. Osoba 

B lijevu ruku položi na dlan osobe A, zatvori oči. Osoba A vodi osobu B po prostoru. Nakon 

nekoliko minuta mijenjaju se uloge. 

Pisanje o osjećajima i čitanje: Kako ste se osjećali u ulozi vodiča? Vođenog?  

Rasprava o položaju slabovidnih osoba i daltonista u društvu. 

 Poznajete li koju slabovidnu osobu? Što mislite o položaju slabovidnih kod nas?  

Poznajete li nekoga tko ne razlikuje boje? Kako se zove ta bolest? 

b) Najava 

Slušati priču i povezati igru s pričom. 

c) Čitanje (slušanje) priče 
Koja je boja najljepša 

Koliko li je boja oko nas! Njihova različitost daje ljepotu ovome svijetu. Za razliku od ljudi 

koji nemaju osjećaj za sklad boja. Mnogo je ugodnije promatrati svijet bogat bojama, svijet 

prepun šarenila, nego jednobojan svijet. Ljudi govore kako neki ljudi sve vide crno ili 

ružičasto. Za one koji lakše uočavaju što je ružno, kažu da sve vide crno, a za one koji lakše 

uočavaju ono što je lijepo kažu da sve vide ružičasto.  

Mojem prijatelju Petru svijet nije šaren. Njegove oči ne mogu raspoznati mnoge boje. 

Zbog toga je njenu gotovo sve jednobojno. Sve su mu boje sive. Kao da gleda crnobijeli 

film.  

-Ne bi vjerovao koliko ima sivih boja - govori mi- od posve svijetlih do posve tamnih.  Uz 

to, ima sivih boja koje su posve jasne, ali i onih koje su zamućene. Poput magle. 

Pitam ga kako raspoznaje boje na semaforu. On se smije pa kaže: 

-Jednostavno, gornja siva je crvena, srednja siva je narančasta, a donja siva je zelena. 

-A kako znaš koje svjetlo svijetli? – pitam ga. 

-Jednostavno: po tome koja je najizraženija. 

I dok ljudi običavaju govoriti  o bijelcima, crncima, crvenokošcima…, za njega su svi ljudi 

jednostavno ljudi. On ih razlikuje po dobroti. I upravo mu je dobrota najljepša čovjekova 

boja. 

                                                                 Stjepan Lice 
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c) Izražavanje doživljaja 

Izreci svoj doživljaj pripovijetke. Koja je veza između igre s početka sata i pripovijetke? 

d) Interpretacija 

Štafetno čitanje na glas. Objašnjavanje nepoznatih riječi. Razgovor o pripovijetci i 

argumentiranje: Što daje ljepotu ovom svijetu? Što znači imati osjećaj za sklad boja? Za 

koga se kaže da vidi samo crno, a za koga da vidi ružičasto? Po čemu je Petar poseban? 

Koju boju on vidi? Kako se zovu ljudi koji ne razlikuju boje? Kako Petar razlikuje boje na 

semaforu? Kako se ljudi običavaju dijeliti? Što su ljudi za Petra? Koja je najljepša čovjekova 

boja? Koju rečenicu biste izdvojili kao poruku? 

e) Sinteza 

f) Stvaralački rad 

List papira preklopi se kako bi se dobile dvije jednake cjeline. U parovima nacrtati istu sliku 

prema dogovoru tako da se na jednoj strani nalazi ono što vidi Petar, a na drugoj što vide 

učenici. 

g) Izlaganje radova, samovrednovanje i vrednovanje 

3. Glazbena kultura 

Učenje pjesme „Ne rugaj mi se“ 

https://www.youtube.com/watch?v=4gNtwwvbmXA 

Pisanje i crtanje poruka o potrebama djece. 

 

 

Autor radionice: 

Bogdanka Conjar  
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