
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DV „Radost I” – srednja skupina, Soba 6 
Odgojiteljice: Marija Franko i Ružica Potkonjak  

Naziv projekta: KUTIJA PUNA OSJEĆAJA 



Stvarati  i razvijati pozitivnu sliku o sebi, 
prepoznati svoje osjećaje i znati ih imenovati 

Razvijati empatiju, suosjećanje, jačati prijateljstvo, 
uvažavati različitosti, dogovarati se i zajednički rješavati 

probleme, razumjeti svoje i tuđe osjećaje.  

Svi imamo pravo biti sretni, tužni, ljuti, 
uplašeni, ali ne smijemo povrijediti druge! 

      „Kutija puna osjećaja” 

CILJ 

ZADACI 

Tema je odabrana promatrajući djecu kada su se 
sukobljavala i međusobno govorila da si  nisu prijatelji.   

O projektu 



Zatim smo 
temperom bojali 
bijele papirnate 

tanjure i zalijepili 
fotografije 
(portret)  

Najprije nas je 
pedagoginja  
fotografirala. 

oko  „Stabla naših osjećaja”  

Stablo na 
sebi ima 
zalijepljene 
četiri 
emocije… 

sretan, 
tužan,  

ljut,  
bojim se. 



Svaki tjedan obrađivali  
smo jedan osjećaj  
uz istoimene slikovnice koje 
smo pronalazili na sličicama 
u Kutiji osjećaja.  
Pričali smo o svojim 
osjećajima i crtali na temu: 
„Kada sam sretan”, „Kada 
sam tužan”, „ Što me ljuti”, 
„Čega se bojim” 



Naši likovni 
radovi 



Likovni 
radovi 



Nakon puno 
razgovora i 
razumijevanja svojih  
osjećaja  
svakodnevno smo 
stavljali  štipaljku 
na osjećaj sreće, 
tuge, ljutnje ili 
straha.  

Zatim bi ispričali zašto 
se tako osjećamo. 



Posebno smo ponedjeljkom razgovarali u krugu… 

 
Što nam se posebno 
svidjelo? 
Što nas je veselilo? 

       Što smo radili? 

Kako smo proveli 
vikend? 
Što nam se dogodilo? 

Gdje smo bili? 

Djeci je ovaj oblik rada bio jako zanimljiv. Pričali su o 
svojim događajima i situacijama u kojima su se našli. Svi 
smo slušali, pomagali  i bili podrška! 



Izražavanje 
osjećaja 
sreće,  
tuge,  
ljutnje i   
straha  
kroz glumu 



Provodili smo i druge 
aktivnosti: pjevali, plesali, 
vježbali, glumili, crtali… 
Kroz sva područja rada proželi 
smo temu naših osjećaja. 

I odgojiteljice su ravnopravno 
sudjelovale u iznošenju osjećaja, 
mijenjale štipaljke na stablu 
osjećaja i boravile s djecom u 
„Našem malom kutiću osjećaja”. 
Slušale su, razgovarale s djecom i 
pomagale rješavati određene 
situacije. 

Puno se razgovaralo , a 
djeca su uspoređivala 
svoje događaje sa 
događajima na slici.  



Naš mali kutić osjećaja 





Dramatizacija 



„Nosko traži prijatelja” 

„Ti zločesti Paul” 

„Za minutu mama” 
 
 
„Svi smo različiti” 

Slikovnice 

                                                    

Pjesme 

„Kad si sretan” 
 
„To sam ja” 

„Čemu služe roditelji” 

„Ljuti se vrapčić na zimu” 

„U jednoj zimskoj noći” 
 
„Leptiriću – Šarenčiću”  



 

 
Zaključili smo da svi imamo pravo biti sve, ali nikada ne 

smijemo nikoga povrijediti.  
I trebamo znati u pravo vrijeme i na pravom mjestu  

reći: „Oprosti!” 

 

 

Kolaž: Lista osjećaja 


