
AKTIVNOSTI 

 

1. aktivnost: 

 

SR-3.12.-Međunarodni dan osoba s invaliditetom-ŠTO? 

TKO? KADA? KAKO? ZAŠTO? 

-niz kratkih aktivnosti s ciljem upoznavanja, prihvaćanja i 

senzibiliziranja učenika na prisutnost osoba s invaliditetom u 

zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću  

2. aktivnost: 

 

TZK-KAKO JE BITI U MOJIM CIPELAMA?-niz 

aktivnosti s ciljem osvješćivanja kako je biti osoba s 

invaliditetom 

3. aktivnost: 

 

HJ-KAKO?...AKO NE…?-niz aktivnosti smišljanja kreativnih 

rješenja za svakodnevne situacije 

4. aktivnost:  

 
MAT-MATEMATIČKO IZRAŽAVANJE GRAFOM-

pročitati matematičku priču, izračunati, prikazati rješenja 

grafom ili iščitati rezultate 

5. aktivnost: 

 

LK-korelacija s HJ-Slobodna tema-Nacrtaj riječi (pojam) koje 

mirišu, nacrtaj riječi (pojam) koje označavaju neki zvuk 

 

 

1. aktivnost: SR-3.12.-Međunarodni dan osoba s invaliditetom-ŠTO? TKO? KADA? 

KAKO? ZAŠTO? 

-učenike potičem da objasne što znači prihvaćanje različitosti (poštivati i uvažavati ljude 

različitog spola, rase, nacionalnosti, vjere, kulture…) 

-učenici će objašnjavati da postoje ljudi različitog izgleda; neki ljudi imaju svijetlu kosu, 

neki tamnu kožu; neki ljudi su visoki, a drugi su niži  

-učenicima pojašnjavam da ljudi također imaju različite sposobnosti, ali i teškoće; isto tako, 

teškoće dolaze u različitim oblicima 

-učenike pitam: Tko su osobe s invaliditetom?; pitanjima ih navodim na zaključak kako 

osoba s invaliditetom nije samo isključivo osoba u invalidskim kolicima; učenici navode i 

ostale teškoće: sljepoća, gluhoća, nijemost, nepokretnost pojedinih dijelova tijela… 

 

 

-učenicima nabrajam neke 

jednostavne, svakodnevne 

zadatke koje oni čine bez 

razmišljanja, primjerice 

uzeti šalicu s visoke police 

i natočiti sok u nju ili 

gledati TV emisiju ili 

slušati omiljenu glazbu ili 

igrati nogomet i skakati 

preko vijače i pitam ih 

postoje li neke prepreke da 

oni to i učine; zatim ih 

pitam kako bi na to pitanje odgovorila osoba s invaliditetom 

 



 
 

-zatim im objašnjavam kako na današnji dan, 3. 

prosinca, obilježavamo Međunarodni dan osoba s 

invaliditetom ne bi li razvili svijest o svim preprekama s 

kojima se svakodnevno osobe s invaliditetom suočavaju 

 

-zaključujemo kako je za učenike najvažniji njihov 

odnos, njihov pozitivan stav i pružanje dobrote i pomoći 

potrebitima 

 

 

 

2. aktivnost: KAKO JE BITI U MOJIM CIPELAMA?-niz aktivnosti: 

• učenici su u paru; jedan učenik ima povez preko očiju ne vidi); drugi učenik ga govorom 

vodi preko poligona različitih prepreka do cilja 

(nakon provedene aktivnosti obavezno razgovarati kako su se učenici osjećali kada nisu 

mogli vidjeti, što im je predstavljao učenik koji ih je vodio do cilja, jesu li mu/njoj vjerovali, 

koja su se osjetila pojačala kad nisu vidjeli…) 

 



 
     

• učenici su u paru; jedan učenik ne čuje; zadatak je drugog učenika objasniti mu što mora 

nacrtati na papir (cvijet, sunce, zrakoplov, jastuk, pribor za jelo (žlica, vilica, nož)) 

      

 



 
 

(nakon provedene aktivnosti obavezno razgovarati kako su se 

učenici osjećali kad nisu čuli, ali i kako im je bilo objašnjavati 

zadatak; kakav su odnos uspostavili, koje su fizičke i psihičke 

aktivnosti više provodili nego inače…) 

 

 

 

 

 

 

• učeniku je jedna ruka povezana uz tijelo; njegov je zadatak obući jaknu/svući 

jaknu/navući čarapu na stopalo/zavezati vezicu na tenisici; drugi učenik iz para stoji pokraj 

(nakon provedene aktivnosti obavezno razgovarati kako su se osjećali kad nisu mogli 

koristiti obje ruke, koji im je zadatak bio najteži i obrazložiti zašto, jesu li trebali pomoć, 

kako su se osjećali kad su tražili pomoć; kako su se osjećali oni učenici koji su pomogli: jesu 

li uvidjeli i išli pomoći bez molbe ili su čekali da ih osoba zatraži pomoć) 

 



 

 

 



  

 učenik mora prenijeti plastičnu čašu s jedne strane na drugu bez da se služi rukama, a 

zatim popiti sok iz čaše 

 



 

• učenik mora dotjerati loptu između prepreka (stolica, 

cipele) bez da se služi jednom nogom (dakle, stoji na jednoj nozi); sa strane može biti palica 

ili štap, ali se učenika na to ne upozorava posebno 

 

 



•    učenik sjedi na stolici; zadatak je doći do jakne koja je postavljena na povišenom mjestu; 

sa strane također može biti palica ili štap, ali se to učeniku ne naglašava 

 
 

 



 

(nakon provedenih aktivnosti obavezno raspraviti s učenicima: Kako ste se osjećali tijekom 

ovih aktivnosti? Jeste li naučili nešto novo o različitosti i invalidnosti? Koliko vam je bilo 

teško ili izazovno završiti ove zadatke? Što misliš o invalidnosti sada? ) 

 

3. aktivnost: HJ-KAKO?...AKO NE…? 

-učenici su podijeljeni u parove; parovi dobiju zadatak smisliti kreativna rješenja za zadani 

problem 

• Kako možeš prijeći ulicu ako ne vidiš? 

• Kako možeš reći koliko je sati bez da gledaš na sat? 

• Kako možeš znati da ti netko kuca na vrata ako ne čuješ? 

• Kako se možeš javiti na telefon ako ne govoriš? 

• Kako možeš upozoriti nekoga na opasnost bez zvuka (govora) 

• Kako ćeš znati da je čaša puna vode ako ne gledaš u nju (ne vidiš) 

• Kako se možeš popeti bez služenja svojih nogu? 

• Kako bi osoba koja ne vidi znala gdje je kuhinja/učionica za Glazbeni/dvorana za TZK 

 

 

 



 

4. aktivnost: MAT-MATEMATIČKO IZRAŽAVANJE GRAFOM 

-učenici se nalaze raspoređeni u 2 skupine; svaka skupina ima različitu matematičku priču; 

unutar skupine svaki učenika najprije radi individualno, a zatim svi zajedno sudjeluju u 

izradi grafa ili u čitanju rezultata 

1. matematička priča: Na ljetnim paraolimpijskim igrama sudjelovalo je 528 natjecatelja. 

Pažljivo pročitaj zadatak i izračunaj koliko je natjecatelja bilo iz navedenih sportova. 

• TENIS-Broj 132 umanji za 96. 

• KOŠARKA-Broj 34 uvećaj za umnožak brojeva 3 i 7. 

• STOLNI TENIS-Zbroj brojeva 26 i 48 umanji za razliku brojeva 92 i 53. 

• PLIVANJE-Razliku brojeva 48 i 39 uvećaj 7 puta. 

• ATLETIKA-Broj za 9 veći od 156 umanji za broj koji je za 6 manji od 94. 

• NOGOMET-Koji je broj za 78 manji od 214? 

• STRELIČARSTVO-Zbroji dva broja koji na mjestu jedinice imaju broj 3, a na mjestu 

desetice broj 1. 



 

 



 
 

2. matematička priča: Pažljivo promotri graf. Odgovori na pitanja. 

• Koje su se godine održale ljetne paraolimpijske igre? 

• Koliko je bilo različitih sportova? 

• Koliko je natjecatelja sudjelovalo u tenisu? 

• Koliko je natjecatelja sudjelovalo u atletici? 

• Koliko je natjecatelja sudjelovalo u košarci? 

• Koliko je natjecatelja sudjelovalo u nogometu? 

• Koliko je natjecatelja sudjelovalo u streličarstvu? 

• Koliko je natjecatelja sudjelovalo u stolnom tenisu? 

• Koliko je natjecatelja sudjelovalo u plivanju? 

• Koliko je ukupno natjecatelja sudjelovalo na paraolimpijskim igrama? 

 



 
 

5. aktivnost: LK-korelacija s HJ-Slobodna tema-Nacrtaj riječi (pojam) koje mirišu, 

nacrtaj riječi (pojam) koje označavaju neki zvuk; flomaster 

-učenici su podijeljeni u dvije skupine: jedna skupina prikazuje (crta) riječi (pojam) koje 

mirišu, a druga riječi (pojam) koje označavaju neki zvuk 

-pojmovi koji „mirišu“: cvijet, parfem, sapun, začini, luk, čarape, pepermint, hrana (jelo)….. 

-pojmovi koji označavaju neki zvuk: pčela, komarac (zujanje), prijevozna sredstva, čekić, bat 

(udarac), pištolj, top (pucnjava), smijeh, plač (osjećaji) 

-učenici dobiju papir koji je podijeljen na manje dijelove (8 dijelova); njihova je odluka hoće 

li ih podijeliti na manje dijelove; najprije moraju razmisliti, a zatim prikazati crtežom pojam 

koji su zamislili 

 

 
 



 

 
 



 
 


