
CILJ PROJEKTA
 Potaknuti pozitivne odnose u 

skupini i povećati homogenost 
mješovite skupine

 Potaknuti kod djece razvoj 
tolerancije (prihvaćanje 
različitosti), empatije i altruizma 
i socijalnih vještina

"Mali" i "veliki" 
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Voditelji projekta

PROVEDBA PROJEKTA I PRIMJERI 
AKTIVNOSTI
Projekt se provodio kroz brojne 
aktivnosti koje se mogu kategorizirati 
u:
1) poticanje pozitivnih odnosa -
izrađenom interaktivnom slikovnicom 
s personaliziranim lutkicama za svako 
dijete poticali smo proigravanje 
međusobnih socijalnih interakcija, a 
dramatizacijom autorskog igrokaza 
Žirafa i mrav (Pukec) – upoznavali ih s 
prijateljstvom različitih po veličini 
(malih i velikih). Pjevanjem autorske 
himne skupine (Pukec i Duić) i 
autorske mirilice (Duić) imali smo za 
cilj dodatno povezivanje članova 
skupine i promicanje vrijednosti 
prijateljstva

SUDIONICI PROJEKTA

 ukupno 24 djece iz mješovite skupine
odgojne skupine Tratinčice (3-7 godina) u 
kojoj se provodi poseban cjelodnevni 
dramsko-scenski program

 roditelji
 članovi stručno-razvojne službe
 odgojitelji iz drugih skupina

Graf 1. Usporedba dobne mješovitosti socijalnih 

odabira prije i nakon projekta

Graf 2 Frekvencija iskazanog prosocijalnog 

ponašanja kod djece prije i nakon projekta

OSTVARENI REZULTATI – u odnosu na 
DJECU

Razvijena svijest da svi imaju jake i

slabe strane

Prihvaćanje različitosti

Jačanje socijalnih vještina

Povećana frekvencija prosocijalnih

ponašanja

Umanjena frekvencija nepoželjnih

ponašanja

Širenje i dobno diferenciranje mreže

socijalnih kontakata

Pozitivan stav starije djece prema

mlađima

Češća dobno mješovita druženja

Jačanje pozitivne slike o sebi

OSTVARENI REZULTATI – u odnosu na OSTALE

Motiviranje drugih odgojitelja na poticanje prosocijalnih ponašanja kod djece u

svojim skupinama

Učvršćivanje partnerstva roditelja i vrtića te prijenos sadržaja i aktivnosti iz

skupine u obiteljsko okruženje

Aktivna samorefleksija odgojitelja te rast i razvoj na osobnom i profesionalnom

planu

Osvještavanje važnosti poticanja socio-emocionalnog razvoja u vrtiću

2) poticanje razvoja empatije i tolerancije -
dramatizacijom igrokaza Hrabri Tigrić 
(prilagodba Pukec i Duić) poticali smo kod 
djece razumijevanje emocija kod drugih te 
osvještavali različitosti koje proizlaze iz 
toga da je netko stariji, a netko mlađi, a 
autorski igrokaz Bijela mrkva (Pukec), 
potaknuo je djecu na lutkarske 
improvizacije na temu različitosti
3) poticanje prosocijalnih ponašanja -
Kalendar dobrih djela i kaširana lutka Vila 
dobrih djela podsjećali su djecu da svaki 
dan učine nešto lijepo za drugoga, a 
posebnu smo pozornost posvećivali tome 
da se dobra djela razmjenjuju između 
„malih“ i „velikih“. Putem igre Kocko, reci 
kako? – djeca su činila jedni druge sretnima 
- bacanjem kocke dobili bi ideju kako 
razveseliti prijatelja.


