
koju ću:

čitati pisati 
crtati čuvati 
i slati tati

moja knjižica

Putnica



Moja knjižica Putnica 



prezimeime

ImamMoj nadimak

Ovo je boja mojih očiju,

Moja naj pjevač/pjevačica

i naj pjesma

a ovo je moja najdraža boja

godina.
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Najdraža životinja

ili možda ,
!ali nikako

Kad narastem postat ću ,

Da imam super moć, bila bi to

Najbolji film/serija/crtić

Najbolja knjiga/slikovnica
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Napiši na crtama kako se sve osjećaš, a pravokutnike oboji bojom za
koju misliš da predstavlja taj osjećaj.

Kako se osjećaš 
jer tata nije s tobom?

tužno

primjer
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Koristeći se bojama iz pravokutnika oboji čovječuljka 
tako da bojajući odgovoriš na pitanja: 

Kako se osjećam jer tata nije sa mnom? Gdje i koliko to osjećam?
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Zatvor je... 

U zatvoru imaju liječnika
koji će ih pregledati ako se 
razbole i ako je potrebno dati 
im lijekove.

Život u zatvoru ima stroga 
pravila koja se moraju pošto-
vati. U zatvoru postoje čuvari 
koji paze na poslušnost
zatvorenika.

Zatvorenici ne mogu otići iz 
zatvora kada to požele. 
No nakon nekog vremena, 
ako se dobro ponašaju, neki 
zatvorenici mogu kratko izaći 
i vidjeti svoju obitelj.
 
Ostaju onoliko dugo koliko 
odredi sud koji donosi odluku 
o trajanju kazne. Obitelj za-
tvorenike može u određene 
dane posjetiti i može im pi-
sati pisma. Zatvorenici mogu 
ponekad nazvati članove 
svoje obitelji i na taj način biti 
u kontaktu s onima koje vole.

velika zgrada u kojoj se 
nalaze odrasli koji su učinili 
nešto jako loše. 

U zatvoru spavaju, vježbaju, 
jedu, poneki čak rade i uče 
nove poslove.

Moraju biti odvojeni od svoje 
okoline kako bi razmislili o 
svojim postupcima i razum-
jeli posljedice pogrešnog 
ponašanja. 

Zatvorenici imaju svoje sobe. 
Neki su u sobama sami, 
a neki dijele sobu s drugim 
zavorenicima. 

...
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...

liječnik

kantina

soba

knjižnica

radionica

igralište

...velika zgrada u kojoj ima:

U kvadratiće upiši znak sa slike koja predstavlja taj pojam

a b

f
c

d

e
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Zatočeni strah

Na poljima ispod nabroj i opiši svoje strahove. Čega se bojiš? Zašto?
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Nacrtaj svoj najveći strah
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Sjeti se da su oni koji ti se rugaju 
često i sami žrtve i nisu tako opasni 
kao što se prikazuju. 

...Ako te netko zadirkuje zbog 
toga što ti je tata u zatvoru i 
zbog onoga što je učinio, znaj:

-Nisi ti kriv/kriva! 
Djeca nikad 
nisu kriva 
za ono što 
odrasli čine.
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-Reci:  Prestani!”
Ako možeš, budi odlučan/odlučna i reci :  Prestani!”

-Ne uzvraćaj 
Ne uzvraćaj nasiljem i ne svađaj se!

-Odmahni rukom
Odmahni rukom i ne suprostavljaj se. 
Vide li da te to ne uznemirava, s vremenom će prestati.

-Prijatelji
Pokušaj uvijek biti okružen/okružena prijateljima!

-Razgovaraj 
Razgovaraj o tome kako se osjećaš s bliskim članovima obitelji.
Važno je da znaš da imaš pravo na utjehu, pomoć i razumijevanje.

-Obrati se odrasloj osobi
Obrati se odrasloj osobi (nastavniku ili članu obitelji). 
Zatraži njihovu pomoć!

...ono što možeš učiniti:
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Čak preko 12.000 djece godišnje u Hrvatskoj suočava se s 
činjenicom da im mama ili tata trebaju otići u zatvor. 
Iako ti se čini da samo ti u ovom trenutku imaš takav problem, 
vjerojatno u svakom vrtiću i u svakoj školi u Hrvatskoj postoji 
dijete koje upravo prolazi slično iskustvo kao i ti. 
U zemljama Europe čak preko dva milijuna djece godišnje 
dijele isti problem. 

Nisi sam, nisi sama.

Imam pravo biti uvažen/a i saslušan/a 
kada se donose odluke o meni

Imam pravo razgovarati, vidjeti i 
dodirnuti roditelja tijekom posjeta u zatvoru

Imam pravo ne biti osuđivan/a, 
okrivljavan/a ili stigmatiziran/a 
dok mi je roditelj u zatvoru

Moja prava:
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Opiši u pravokutnicima događaje koji su te naljutili te objasni zašto.Na 
ljutometru oboji koliko su te naljutili događaji koje si opisao/opisala.  

(Dno - smireno, sredina - uznemireno i nervozno, vrh - veoma ljuto)

Koliko sam ljut/ljuta kad...

Što te naljutilo? Zašto?

Što te naljutilo? Zašto?

Što te naljutilo? Zašto?

Što te naljutilo? Zašto?

veoma ljuto

uznemireno

smireno
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Oboji osjećaj ljutnje

Oboji čovječuljka onako kako ti osjećaš ljutnju u svom tijelu.
 U kojem dijelu tijela si najviše ljut? Oboji ljutometar s obzirom na to koliko 

se ljuto osjećaš u glavi, srcu, trbuhu, rukama i nogama.
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Krug ljutnje
Zavrti kad 
si ljut/a!!!

Izreži kazaljku (dolje) i zakovicom je pričvrsti za središte kruga. 

22 23



koliko je bilo korisno

Iskušaj metode iz kruga ljutnje te ocijeni koliko su bile korisne. 

1- nije korisno  5 - jako korisno

razgovaraj s nekim    
 

sjedi mirno 5 minuta

otpjevaj u sebi svoju najdražu pjesmu

napravi 20 čučnjeva

broji do 20 

prošetaj 10 minuta

duboko udahni i izdahni 5 puta

sjeti se 2 smiješna vica

*Kad isprobaš sve metode probuši krug na vrhu lista i objesi na zid.
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“Jutros je počeo naš savršen dan. Vani je

Osjećam se 

jer ćemo danas tata i ja

S nama je/nije

Ali prije svega ćemo doručkovati i to

Obući ću  

a tata 

Navečer ćemo 

a poslije toga sa smješkom na licu ići spavati.”   

Naš savršen dan

Dovrši priču. Opiši kako bi izgledao tvoj savršen dan s tatom.
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Nacrtaj svoj savršen dan s tatom. Što ćete raditi? Kamo ćete ići? Što ćete 
nositi sa sobom, a što na sebi? Tko će biti s vama? Kakvo će biti vrijeme? 
Kako ćeš se osjećati?

Nacrtaj svoj savršen dan
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