
                                                                                                 

 
 

 

Obrazac Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda 

predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu 

OSNOVNI PODATCI 

Ime i prezime Vesna Kovačić 

Zvanje Magistra primarnog obrazovanja 

Naziv škole u kojoj ste 

trenutačno zaposleni 

Osnovna škola Tužno 

Adresa elektroničke 

pošte 

kovacic.vesna@skole.hr 

Naslov Metodičkih 

preporuka  

Dječja prava 

Predmet (ili 

međupredmetna tema) 

Građanski odgoj i obrazovanje 

Za međupredmetnu 

temu navesti u okviru 

kojeg nastavnoga 

predmeta, sata 

razrednika ili 

izvannastavne 

aktivnosti se izvodi. 

Sat razrednika 

Razred 1. razred 

Poveznice na 

multimedijske i 

interaktivne sadržaje 

 

https://drive.google.com/open?id=1YN_9X1b8iz57mxIt-

8p3WTsl634VySxZ 

 

ODGOJ Građanski odgoj 

DOMENA Ljudska prava 

TEMA Dječja prava 

NASTAVNA 

JEDINICA 

Dječja prava 

KLJUČNI POJAM PRAVA DJECE 

CILJ NASTAVNE JEDINICE  

• stjecanje znanja o pravima djeteta koje proizlaze iz Konvencije o pravima 

djeteta 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNI ISHODI 

https://drive.google.com/open?id=1YN_9X1b8iz57mxIt-8p3WTsl634VySxZ
https://drive.google.com/open?id=1YN_9X1b8iz57mxIt-8p3WTsl634VySxZ


                                                                                                 

 
 

goo A.1.1.Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu 
goo A. 1.2. Aktivno zastupa dječja prava 

- nabraja dječja prava 
- prepoznaje kršenje dječjih prava 
- razlikuje svoja prava i dužnosti 
- sudjeluje u razgovoru o dječjim pravima i daje prijedloge vezane uz 

zaštitu dječjih prava u svakodnevnim situacijama 
- zastupa jednaka prava za svako dijete. 

 
 

• OŠ HJ B. 1. 1  Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon 
slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje ih s vlastitim iskustvom.   
-govori o čemu razmišlja i kako se osjeća nakon slušanja književnoga teksta  

           -izražava opisane situacije i doživljeno u književnome tekstu riječima, crtežom  
            i pokretom 

• PID OŠ C.1.2. Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj prava, pravila i dužnosti 
na pojedinca i zajednicu te preuzima odgovornost za svoje postupke. 

          -upoznaje prava  i dužnosti djece i razgovara o njima 
 

OŠ LK A.1.1 Učenik prepoznaje umjetnost kao način komunikacije i 

odgovara na različite poticaje likovnim izražavanjem 

 

 

NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA 

• razgovor 

• usmeno izlaganje 

• dramska igra(igranje uloga) 

• frontalni, individualni , rad u grupi 

•  nastavni listić, kartice s crtežima 

• računalo, LCD projektor 

MEĐUPREDMETNA 

POVEZANOST 

• Hrvatski jezik – DJECA RASTU, pjesma 

• Likovna kultura- Crte po toku i karakteru 

• Priroda i društvo- Prava i dužnosti 

MJESTO IZVOĐENJA učionica 

LITERATURA 

Ksenija Lekić, Norna Migliaccio-Čučak, Jadranka Radetić-Ivetić, Dragica Stanić, 

Marta Turkulin-Horvat, Ksenija Vilić-Kolobarić, 

Igram se, učim!: Dramski postupci u razrednoj nastavi, Hrvatski centar za dramski 

odgoj, Zagreb, 2007. 

 

Kurikulum međupredmetne teme  Građanskog odgoj i obrazovanje 

Kurikulumi predmeta Hrvatski jezik, Priroda i društvo i Likovna kultura 

 

Nevenka Puh, Moj razred 1: priručnik za sat razrednog odjela u 1. razredu osnovne 

škole, Školska knjiga, Zagreb, 2008. 

 



                                                                                                 

 
 

1. UVODNA AKTIVNOST 

 

Razgovaramo o sadržaju pjesme koju smo pročitali na satu hrvatskog 

jezika         (Djeca rastu, Mladen Bjažić). 

Kaka djeca najbolje rastu? Što je još potrebno da bi djeca rasla i odrasla u 

dobre i sretne  ljude? 

Koju ulogu u vašem životu imaju vaši roditelji? Zašto idemo u školu? Zašto 

nam je potreban prijatelj? Što trebamo učiniti kad smo bolesni? Trebaju li se 

djeca igrati i boraviti na svježem zraku? 

 

Prilog 1. Prava djeteta 

Na ploču stavljamo crteže koji prikazuju prava djeteta i pričvršćujemo ih  

magnetićima. 

 

 

Uvodimo pojam prava djece. 

Potrebe bez kojih dijete ne može normalno rasti i razvijati zovu se prava 

djece. 

            Ispod crteža stavljamo naslov PRAVA DJECE. 

 

Kako bi djeca lakše shvatila da sva djeca imaju jednaka prava bez obzira 

na spol, boju, kože i sposobnosti  prikazujemo i pričamo priču o dječaku 

koji je pronašao loptu u parku. ( Priču prati i prezentacija –poveznica na 

link) 

 

U hladovini drveća našla se jedna lopta. Ubrzo ju je uočio dječak. Sav sretan, 

počeo se igrati. Ubrzo je došla djevojčica koja se također htjela igrati. 

 

Razmisli kakav je izraz lica imao dječak kad mu se pridružila djevojčica. 

Pokušaj ga prikazati. 

Nakon nekog vremena pridružio im se dječak crne boje kože. 

 

Kakav su sad izraz lica mogli imati dječak i djevojčica? Pokažite ga izrazom 

svog lica. 

 

Nije prošlo puno vremena. Stigao je i dječak u invalidskim kolicima. 

Razmislite i odgovorite. Jesu li djeca dopustila dječaku u invalidskim kolicima 

da se   uključi u igru? 

            Ima li dijete u invalidskim kolicima pravo na igru? Imaju li djeca koja imaju crnu 

           boju kože ista prava kao i vi? 

 

           Izvodimo zaključak da sva djeca, bez obzira na boju kože, spol i 

sposobnosti  imaju jednaka prava. 

 

 

 



                                                                                                 

 
 

2. SREDIŠNJA AKTIVNOST 

 

a)   ZADANA IMPROVIZACIJA 

Učenike dijelimo u tri skupine. Svaka skupina ima zadatak odrediti koja 

su prava likova prekršena. Riječ je o glavnim likovima iz priča 

Crvenkapica, Ivica i Marica i Pepeljuga. Skupine zatim trebaju scenski 

prikazati kršenje jednog od tih prava. Budući da je riječ o djeci mlađe 

dobne skupine, zadajemo naslov scenskog prikaza (improvizacije). 

 

 
Kako se zove bajka u kojoj su glavni likovi Ivica i Marica? Koja  dječja  prava nisu 

imali Ivica i Marica? 

Pomoću pitanja navodimo djecu da daju točne odgovore (pravo na roditelje, pravo na 

zdravu hranu, pravo na život).   

NAZIV SCENSKOG PRIKAZA: Ne želimo ostati sami u šumi. 

 
Kako se zove priča u kojoj je glavni lik Crvenkapica? Zašto se priča zove 

Crvenkapica? Koje pravo nije imala Crvenkapica kad se našla u šumi? 

NAZIV SCENSKOG PRIKAZA: Vuk napada baku i Crvenkapicu. 

Ova djevojčica je živjela s dvije polusestre i maćehom. 

Morala je puno raditi i lice joj je stalno bilo u pepelu. O kojoj je bajci riječ? 

Koje pravo nije imala Pepeljuga? Tko je prekršio njezino pravo? Kako? (Pravo na 

slobodu, pravo na igru.) 



                                                                                                 

 
 

NAZIV SCENSKOG PRIKAZA: Želim se igrati 

 

 

      

c) Klupko prijateljstva 

Učenici stoje u krugu. Igra započinje tako da učiteljica baca klupko vune 

jednom od učenika i pri tome izgovarajući lijepu želju koja je vezana uz prava 

djece. 

 

 

PLAN PLOČE 

                                       PRAVA DJECE 

 

          
 

           
 

 

VREDNOVANJE 

Vrednovanje za 
učenje: 

  Učitelj prati učeničku aktivnost tijekom sata i postavljaju 

ključna pitanja o dječjim pravima  

Vrednovanje 
kao učenje:  

Tablica za samoprocjenu (PRILOG 1 ) 
Dječja prava i dužnosti 

 

 

Dodatni zadaci 

- istražiti  kako tvoja općina/grad brine o unapređenju života 
djece 
 
b) 

  Istraži je li tvoje mjesto  dobilo status Općina/grad 

prijatelj djece.  

Pitanjima pokušavamo djecu dovesti do saznanja da je i 

njihova općina prijatelj djece i koja je njezina zadaća  . 

       



                                                                                                 

 
 

 Jeste li imali priliku vidjeti 

ovakvu tablu na našim prometnicama. ? Gdje ste je vidjeli? 

Jeste li je vidjeli na početku našeg sela? Što ona znači? 

Volite li živjeti u svom selu? Kako bi život djece u svom selu 

učinili još boljim? 

Istraži što su sve odrasli učinili da život u tvom mjestu bude 

ljepši?(igrališta, parkovi, sigurnost prometa, obnovljena 

škola, izvanškolske aktivnosti) 

 

 
PRILOG 4 
 

Prilagodbe za 
učenike s 
teškoćama: 

 
- koristiti različite vrste podražaja pri poučavanju (vidne, 
slušne, taktilne) 
-pomoć u   ispunjavanju tablice za samoprocjenu  
- poticanje na iskazivanje vlastitog mišljenja i sudjelovanje u 
igri 
 

Aktivnosti za rad s 
darovitim učenicima: 

Izrađuju plakat o pravima djece. 

 

               PRILOG 1                       

              PRAVA DJECE 

 

          
 

           
 



                                                                                                 

 
 

 

PRILOG 2 

 

DJECA RASTU 

MLADEN BJAŽIĆ 

 

Djeca rastu kao trave, 

u godini za po glave, 

a poneki i za cijelu, 

i u gradu i u selu. 

 

Djeca rastu kao ptice, 

bez kaveza i bez žice, 

ko kitovi, kao ribe, 

bez batina i bez šibe. 

 

Rastu kao šaš u vodi, 

al' najbolje u slobodi 

 

 

 

 

PRILOG 3 

 

 PRAVA  I DUŽNOSTI 

Kružić ispod crteža koji prikazuje dječje pravo oboji zelenom , a dužnosti 

crvenom bojom. 

 

 
  

 

 



                                                                                                 

 
 

   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

POWERPOINT PREZENTACIJA 

 

 
 

 
. 

 



                                                                                                 

 
 

 

PRILOG 4 

Mjesto po mjeri djeteta 

Nacrtaj što tvoje mjesto ima. Razmisli što bi još tvoje mjesto trebalo imati da djeci 

život bude ljepši. 

Uz pomoć učiteljice iznesite svoje zahtjeve općinskom ili gradskom čelniku . 

DJEČJE IGRALIŠTE  

PARK  

SIGURNI PROMETNI ZNAKOVI   

ŠKOLA  

ŠKOLSKO IGRALIŠTE  

BICIKLISTIČKE STAZE  

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI ZA 

DJECU 

 

ŽELIM  JOŠ …  


