
Projekt skupine „Pčelice“ 

 Tolerancija prema osobama s posebnim potrebama 

Cilj ovog projekta bio je razviti svijest kod djece da 
smo svi različiti pod sloganom: „SUPER JE BIT 
RAZLIČIT“, ali i da postoje osobe s posebnom 
potrebama.  

 

 

Projekt je započeo polovinom 9.mjeseca na poticaj djece kroz igru „Čvorak,čvorak“ (pokretna 
igra s pjevanjem zavezanih očiju). 

Dječak Bartol (5 god) pobudio je interes djece svojim iskustvom o poznavanju slijepe osobe. 
Pojavilo se mnoštvo zanimljivih pitanja poput: 

- kako prepoznaju tko je tko? 
- kako dođu do dućana, kuće? 
- kako režu škarama? 
- kako idu preko ceste? 
- kako slijepi ljudi vode psa? 
- kako čitaju? 
- kako jedu? 
 
Na neka pitanja mogle smo mi dati odgovor, no djeca predlažu da potražimo knjige o slijepim 
osobama,  ali i da pozovemo slijepu osobu u goste - MUDRE GLAVICE.. 

Primijetile smo da kod neke djece postoji i određeni strah ne samo prema vezivanju očiju 
nego što i ne bi željeli takvu osobu za prijatelja. 

Stoga smo odlučile projekt podijeliti u 2 faze: 

1. JA 
2. JA I SLIJEPA PRIJATELJICA 
 
Prva faza projekta JA - poznavanje sebe je preduvjet za prihvaćanje i razumijevanje drugih. 
Aktivnosti su bile usmjerene na razvijanje pozitivne slike o sebi: 

- prepoznavanje i uočavanje međusobnih sličnosti i razlika: visina, težina, boja kose, boja oka 
- upoznavanje našeg tijela 
- izrada osobnih albuma 
- crtanje 
- poticali spoznaju da je različitost vrijedna sama po sebi 
- razvijali suradnju i duh tolerancije kroz razgovore o osobama koje ne vide, igre u parovima 
zavezanih očiju, osjećaji koji se pritom javljaju 



  

  
Proigravanjem tj.uživljavanjem kako je to biti slijep nastojale smo djeci osigurati što bolji 
doživljaj. 

Druga faza projekta bio je susret i druženje sa slijepom osobom. 

U skupini nas je posjetila teta Sanja;  jedna veoma topla i srdačna osoba koja je odgovorila na 
sva naša pitanja, igrala se s nama Čovječe ne ljuti se, pokazala nam čudesnu spravicu koja joj 
pomaže kad toči vodu u čašu, kako čita i još mnogo toga zanimljivog. Ono što je važno 
pokazala je djeci da može puno više nego što su oni mislili, a ujedno je pobudila i empatiju. 

Dogovorili smo i sljedeći susret sa igrama na dvorištu.... 

                     

                          Odgojiteljice:Romana Pejčić i Jadranka Ojvan, listopad 2014. 


