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Радионаца 3: ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ 
 

датум одржавања: 25.10.2012 
дан: Четвртак 

време почетка: 18:10 
 
Трајање: 60 минута 

Исходи pадионице: 
Истражена слика о себи и другима 

Даље формирање групне кохезије 

Простор: Учионица – кабинет за информатику 

Материјал и опрема: 
Неколико великих папира (А4 формат),  цедуљице, капа... 

Рачунари 

 
 
 
 

УВОДНИ КРУГ 
Трајање: 5 мин 

 
Водитељ/ка може да пита учеснике како се данас осећају и да ли има нешто што се 

важно десило у међувремену, а желели би да поделе са другима. На крају ове активности 
може да им најави чиме ћемо се данас бавити. 
 
 
 
 
ПОГАЂАЛИЦА  

Трајање: 30 мин 
 

Сваки учесник на папирићу напише своје име. Цедуље се убаце у капу, промешају и 
свако извлачи по једну. Ако извуче своје име, учесник мења цедуљу. Не саопштава се чије је 
име извучено. Инструкција је: Размислите о особи чије име је написано на цедуљи. Немојте 
је гледати упадљиво. Какав утисак је до сада оставила на тебе? Који су јој квалитети? 
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Посебно обратити пажњу на њене добре стране. Напишите на лист папира запажање у форми 
погађалице (нпр Лепо пева, има плаву косу и старијег брата...Ко је то?)... Кад сви обаве 
задатак, један по један учесник представља у форми погађалице загонетну личности, док 
остали погађају о коме је реч. 
 
 
 
 

ЈА О СЕБИ 
Трајање: 10 мин 

 
Ова игра је објашњена и задата учесницима „за домаћи“. Свако треба у Word-у да 

откуца основне податке о себи (име, презиме, датум рођења...), напише неку особину, 
способност, вештину коју он/она код себе цени и који могу да нам помогну у даљем раду на 
смањењу насиља у школи. И да приложи неку слику уз то. Водитељка ће да направи досијеа 
чланова вршњачког тима, која ће бити доступна свим члановим ВТ и на тај начин ће се 
чланови ближе и боље упознати. 
 
 
 
 

ОДБИЈАЊЕ-ПРИВЛАЧЕЊЕ 
Трајање: 5 мин 

 
Учесници зажмуре и ходају лагано по просторији. Када наиђу на некога, лагано се од 

њега/ње „одбију“. Након неког времена, водитељ/ка промени инструкцију – када на неког 
наиђу, треба да се „споје“ (загрле) и тако наставе даље, „лепећи“ за себе све на које наиђу. 
Када сви буду слепљени у једну гомилу, водитељка их замоли да отовре очи и виде поред 
кога су се нашли. 

 
 
 
 

АУТОБУС 
Трајање: 10 мин 

 
Направили смо аутобус од довољно столица (тако да сви комотно могу да седну). 

Учесницима је речено да ће сада заједно кренути на један пут и да могу да уђу у аутобус. 
Један је возач а остали га прате тако да кад један скрене сви га телом прате. Мало се возе, 
онда им се каже да овде силазе (не сви) и чекају други аутобус. Па на следећој станици 
поново уђу. Након неког времена смењује се возач аутобуса (знатижељнији су били млађи 
учесници – петаци и шестаци – да „возе“, док су им старији – седмаци и осмаци – 
препуштали „волан“ без проблема). 


