
АКТИВНОСТ  

Назив теме 
 

Ментално здравље  

Подтема  Емоционална интелигенција 

Назив радионице  Жеље, потребе и циљеви 

Тип школе (основна или 

средња) 

 

Основна школа 

Узраст ученика 

 

8-11 година и 11-15 година 

Број учесника   

16-20 оптимално 

Оквирно време 

реализације активности 

 

 

45 минута 

Место активности Учионица али и отворен простор  

 

Наставни предмети са 

којима је тема повезана 

свет око нас, припода и друштво, физичко и здравствено васпитање, грађанско васпитање 

Циљ активности Развој емоционалне интелигенције ученика и јачање индивидуалних капацитета за прављење 

разлика између жеља, потреба и циљева. 

 Развијање емпатије код ученика. 

 

Очекивани исходи   По завршетку активности, ученик ће бити у стању да: 

1. разликује своје жеље од потреба и циљева; 

2. да препозна туђе потребе и осећања. 

 

Образложење теме 

Зашто је ова важна важна?  

Како се може повезати с 

другим темама / знањима 

ученика? 

Како ће она утицати на 

даље учење и развијање 

знања у области 

 

Емоционалне вештине су високо функционална знања, примењива у великом  броју 

свакодневних ситуација. Јачањем  индивидуалних капацитета ученика  за прављење разлика 

између жеља, потреба и циљева развијамо  ментално и емотиво стабилну личност која  разуме  

сопствене и туђе потребе и емоционално зрело реагује на њиво остваривање. 

Емоционално зреле особе лакше прихватају потешкоће које се јављају  приликом остваривања 

сопствених циљев.Оне, фрустрације које настају у ситуацијама  немогућности остварења циља  

лакше рационализују, остају прибране и реагују друштвено прихватљиво. 



здравственог васпитања? 

Како се она може повезати 

са искуством ученика и 

њиховим потребама? 

Како се ова тема може 

обрадити са више 

становишта? 

Како ова тема може 

послужити за додатна 

истраживања, анализе, 

дискусије...? 

Који аспекти теме 

захтевају даље 

истраживање или 

активности ученика? 

 

Неопходно је научити ученике како се постављају циљеви  и начин на који се отварују.Такође је 

неоподно упућивање ученика на преузимање одговорности за реализацију постављених циљева.  

Ученици се у складу са узрастом вежбају  не смо постављању личних циљева и правњељу 

планова ( корака ) за њихово остварење , већ  се могу вежбати за постављање  цињева одељења, 

школске заједнице или друштвене заједнице. Тиме  из области здравственог васпитања 

прелазимо у област грађанског васпитања и планирање друштвених акција, анализе потреба 

ученика и начина укључивања институција у решавање њихових  проблема. 

 

 

 

Неопходна средства / 

ресурси 

Папир и оловка, евалуациони упитник,  

филм https://www.youtube.com/watch?v=REh0XEA-Imk 

 

Литература: My Wishes from Peppy Pals- https://6seconds.org 

 

Аутор и реализатор: Далиборка Путић Бераров 

Школа: Основна школа“ Вук Караџић“ Зрењанин 

Разред: 4/2 

Време реализације:  1.10.2021. 

Предлог активности по 

фазама 

Почетна (припремна) фаза: 

Ученици стоје у кругу и уз неки покет изговарају своје име. Затим добијају инструкцију да 

размисле о томе како се осећају и да се  шетајући по учионици у сусрету са другом децом 

представе и кажу како се осећају у том тренутку ( Сања:“ Ја сам забринута“) 

 

Фаза реализације: 

Наставник: ПОТРЕБЕ 

Врло често се долази до забуне када причамо о нашим жељама зато што их мешамо са 

потребама.  

Сви имамо основне потребе да се хранимо, да пијемо воду,да спавамо или одлазимо у тоалет, ...  

Поред основних животних потреба имамо и потребе да будемо вољени, да се дружимо, играмо, 

https://www.youtube.com/watch?v=REh0XEA-Imk


путујемо,... 

Важно је да разликујеш потребе од жеља. 

Када си жедан имаш потребу да пијеш течност - то је потреба. 

Када жеђ желиш да угасиш соком од јагода - то је жеља. 

Испуњење великог броја  наших жеља нам најчешће није неопходно у животу али нас њихово 

остваривање чини сретним. 

Често ми имамо жеље које које се не односе директно на нас већ на неког нама блиског или неку 

групу којој припадамо. 

 

Задатак 1. 

Замислите једну од својих жеља. То може бити велика жеља за цео свет или лична жеља, нешто 

што желиш  или нешто што желиш да доживиш. Користи празан папир и нацртај или опиши 

једну од својих жеља. 

 

Размена у групи: 

Ученици имају  5 минута на располагању после којих ће имати размену у оквиру групе. 

Шта би осећао/ ла да ти се жеља испуни? 

 Шта би осећао/ла да ти  се жеља не испуни? 

 Шта можеш учинити да ти се жеља оствари? 

 

Наставник: ЖЕЉЕ 

Свако од нас има прегршт жеља у сваком тренутку.То је нормално и  то је оно што нас мотивише 

и због чега  напредујемо.  Те жеље могу бити реалне и остварљиве - оне могу зависити од нашег 

понашања и деловања или бити нереалне, недостижне и на чије остварење ми  не можемо да 

утичемо. 

 

Задатак 2. 

„Замислите како би било лепо да постоји „нешто“ што би вам, кад год то пожелите, испунило 

жељу. Како би то „нешто“ изгледало. Маштај!!! Нацртај свој жељомат. „ 

 

Размена у групи: 

Покажи групи шта си нацртао и објасни члановима групе свој ЖЕЉОМАТ и како он ради.  

Наставник: КАД ЖЕЉА ПОСТАНЕ ЦИЉ 

 



А сада се  поставља једно велико питање: „Која је разлика између жеље и циља?!“ и то је управо  

оно што одређује да ли ће  наши снови постати стварност. 

Размена у групи: 

Ученици дају одговоре на поставњено питање. Подстичу се да дају одговор. 

Наставник: 

Оног тренутка када направимо план који ће нам помоћи да остваримо своју жељу, жеља постаје 

циљ.        

 

Размена у групи: 

Да ли сте ви некада направили план како да  дођете до неког свог  циља? 

Како је изгледао тај ваш план? 

Наставник:  

Наше жеље и снови  се  разликују и често зависе од услова у којима живимо. Погледајмо један 

кратак филм о жељама и цињевима двоје деце који имају другачије животне услове од ваших. 

 

Гледање филма: 

https://www.youtube.com/watch?v=REh0XEA-Imk 

 

Размена у групи: 

Како сте се осећате после гледања овог филма? 

Шта мислите о жељама које имају деца из филма? 

Какве су њихови циљеви? 

На који начин они остварују своје циљеве? 

 

Задатак 3. 

Наставник: 

 

А сад ево и изненађења! „Затворите очи. Замислите да сте срели добру вилу. Она вас је 

обавестила да ипак имате право на две жеље. Шта би пожелели ? Отворите очи и на листу папира 

или овде испод нацртајте( напишите) и своју другу жељу, односно оно што сте пожелели.“ 

 

Размена у групи: 

Ставите папире са првом  и трећом жељом један поред другог. 

Шта примећујеш? 

Како си размишљао/ла  када си цртао прву жељу?  

Шта је утицало да се определиш баш за ту  другу жељу? 

https://www.youtube.com/watch?v=REh0XEA-Imk


 

Фаза евалуације:  
Окачени радови на разредном  паноу. 

 Попуњен евалуациони листић са питањима: 

 

1.Колико си сигуран/на у своју способност да препознаш и направиш разлику између потреба, 

жеља и циљева? 

А) Веома сам сигуран(на) 

Б) Нисам сасвим сигуран/на 

В) Нисам уопште сигуран/на 

 

2. Шта мислиш колико ти је ова радионица помогла да препознаш и направиш разлику између 

потреба, жеља и циљева? 

А) Мало 

Б) Нисам сасвим сигуран/на колико 

В) Помогла ми је  

Г) Пуно ми је помогла  

 

3. Како си се осећао/ ла током рада на овој радионици? 

А) Смирено и сретано 

Б) Смирено  и суморно 

В) Узбуђено  и сретно 

Г) Узбуђено  и узнемирено 

 

 

Начин праћења и 

евалуације 

Укључивање деце у размену током радионице . Емоционални доживљај задатака и њихова 

интерпретација током рада . Продукти рада у оквиру радионице. Анализа евалуационих 

упитника. 

 

 

Анализа реализације Радионица је реализована са 17 ученика у оквиру предвиђеног времена. Ученици су веома добро 

примили радионицу и уживали у њеној реализацији. По завршетку и након анализе упитника 

сазнала сам да је 20% ученика  на питање  1.Колико си сигуран/на у своју способност да 

препознаш и направиш разлику између потреба, жеља и циљева? одговорило да није сасвим 

сигурно. То нам говори да овој теми требамо да посветимо још времена. 

 



Реализација 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


