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 1. SAT: Socijalizacija 

S obzirom da se u nedjelju obilježavao Svjetski dan Downovog sindroma, mi ćemo danas na satu Socijalizacije 

na svoj način obilježiti ovaj dan. Za ovu aktivnost trebat će vam kolaž papir u bojama po želji, ljepilo i isprintati 

predlošci čarapa, koji se nalaze na posljednjoj stranici ovog dokumenta. Ispred djeteta stavite kolaž papir u 

različitim bojama i recite mu/joj neka odabere boje koje želi. Nakon toga počnite odabrane papire trgati na 

manje komadiće. To ćete potom zalijepiti na čarape u mozaiku po želji. Važno je samo da čarapice budu 

različite 😊 kad ste gotovi, možete mi svoje uratke fotografirati i poslati fotografiju na Viber. 

 

 3. – 4. SAT: Komunikacija 

U sklopu Komunikacije nastavljamo uvježbavati prepoznavanje zanimanja na slikama. Uzmite kartice koje 

prikazuju različita zanimanja. Naizmjenično uzimajte po 2 kartice i stavljajte ih na stol ispred djeteta, ili u 

razinu djetetovih očiju. Recite djetetu neka vam pokaže određeno zanimanje. Po potrebi pružite djetetu 

fizičku podršku u pokazivanju ispravne kartice. Pohvalite dijete i uzmite druge dvije kartice. Postupak 

ponovite za sve kartice. Nakon toga možete ponoviti postupak no ovaj puta nemojte imenovati zanimanje 

koje želite da dijete prepozna, nego pokušajte opisati to zanimanje – npr. za sliku kuhara pitajte dijete „Tko 

kuha?“, za sliku učiteljice pitajte „Tko radi u školi?“ i slično. Po potrebi pružite djetetu verbalnu podršku (npr. 

za pitanje „Tko radi u školi?“ recite „U školi radi učiteljica“).  

 

 5. SAT: Razvoj kreativnosti 

Na satu Razvoja kreativnosti vježbamo glazbenu kreativnost te slušamo i pjevamo pjesmice s pokretima! 

Pjevamo pjesmice koje pjevamo u školi i koje su nam već jako dobro poznate – Jedan mali pauk, Kotači na 

autobusu, Kad si sretan i 10 malih prstića. Pokažite djetetu papir sa slikovnim prikazom pjesmica uz nalog 

„Odaberi pjesmicu!“ (ukoliko imate sačuvan ovaj prikaz od prošlog puta, upotrijebite ga). Po potrebi pružite 

djetetu fizičku podršku u odabiru prve pjesmice. Kad ste odabrali pjesmicu, počnite s pjevanjem! Kao 

podsjetnik za riječi, možete si na YouTubeu pustiti odabranu pjesmicu, a za pjesmu 10 malih prstića šaljem 

tekst 😊  

 

10 malih prstića se penje gore-dolje  

10 malih prstića je uvijek dobre volje  

10 malih prstića sad trči lijevo desno  

10 malih prstića i nikom nije tijesno.  

10 malih prstića sad trči u krug  

10 malih prstića i svaki svakom drug.  

10 malih prstića se skrilo iza leđa  

10 malih prstića sad više ovdje nema.  

10 malih prstića nam vikne «HURA»  

10 malih prstića je opet ovdje sad. 

 

 

 

 

 



  



 


