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  1. SAT: Socijalizacija 

Za početak današnjeg dana napravite aktivnost uvježbavanja čekanja na red. Ovo je važna 

socijalna vještina koja je potrebna za uspješno svakodnevno funkcioniranje i zbog toga ju je važno 

poticati kod djeteta u svakodnevnim situacijama. Među djetetovim igračkama odaberite jednu i 

naizmjenično se igrajte njome na način da se igračkom najprije igra dijete, zatim Vi, zatim opet 

dijete. Oboje se igračkom u početku igrajte do 30 sekundi. Nakon toga produljite vrijeme igranja 

na minutu pa potom na dvije minute. Najavite djetetu da je Vaš red za igranje na način da mu/joj 

kažete „Sada je moj red za igru“ ili „Sad se ja igram“ i tražite dijete da Vam da igračku. Pohvalite 

dijete za pružanje igračke i čekanje na red. 

 

Ukoliko je potrebno, upotrijebite vizualnu podršku  

za dijete kako bi znalo koliko dugo još treba čekati  

na svoj red za igru. Možete preuzeti aplikaciju  

Children's Countdown Timer na kojoj je moguće  

podesiti vrijeme čekanja. 

 

 

 

 

 

  3. – 4. SAT: Komunikacija 

Na početku današnjeg sata Komunikacije ponovit ćete aktivnost prepoznavanja članova svoje 

obitelji na fotografijama. Iz svojih školskih torba uzmite kartice sa fotografijama. Naizmjenično 

stavljajte po dvije fotografije ispred djeteta i pitajte ga/ju gdje se nalazi pojedini član obitelji. Po 

potrebi pružite djetetu podršku u pokazivanju ispravne fotografije.  

Nakon toga uvježbavat ćete funkcionalnu upotrebu afirmacije i negacije. Tijekom dana, u 

prirodnim situacijama postavljajte djetetu različita pitanja na koje ono treba odgovoriti verbalno 

s DA ili NE, tj. odmahivanjem glave. Tijekom igre pitajte dijete želi li se igrati određenom igračkom, 

tijekom obroka pitajte dijete želi li još, tijekom slobodnog vremena pitajte dijete želi li slušati 

određenu pjesmicu, itd. Ukoliko je potrebno, pružite djetetu verbalni model prilikom 

odgovaranja (izgovaranjem riječi DA/NE) ili motorički model (odmahivanjem glave). 

 

 



  5. SAT: Razvoj kreativnosti 

Za kraj dana uzmite bojice i obojite crtež u nastavku! Neka dijete samostalno odabere boju koju 

želi.  

To je sve za danas! Uživajte u lijepom vremenu, izađite u šetnju, igrajte se i zabavite! Novi zadaci 

stižu sutra        

 

 


