
KOCKA TE PITA
ŠTA KAŽEŠ KADA...

zalepi
Kako napraviti kocku

Odštampajte mrežu kocke i pripremite
tanji karton, makaze i lepak. 
Zalepite papir sa mrežom kocke na
karton, a zatim je isecite (crtice su granica
sečenja). Presavijte stranice i vrhove
određene za lepljenje, pa ih pažljivo
zalepite ka unutra i spojite sve strane.
Sačekajte da se lepak osuši i kocka je
spremna za igru :)  
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Uputstvo za igru

Ova jednostavna igra pomoći će detetu da lako zapamti kada
treba da kaže - hvala, izvoli, izvini, molim, dobar dan (dobro
jutro/veče). Naizmenično bacajte kocku, a dok je "vrtite" u rukama
govorite - Kocka te pita, kocka te pita... Pročitajte pitanje i
odgovorite vi ili dete, ko je već na redu. U pitanja možete dodati
primere iz vaše svakodnevice, na primer - Šta kažeš vaspitačici i
drugarima kada dođeš u vrtić? Šta kažeš kada želiš da ti Marko da
igračku? Šta kažeš kada slučajno gurneš seku? U konkretnoj
situaciji biće dovoljno da blago podsetite dete na igru - Sećaš se,
kocka te pita... i ubacite "namig" da ga ohrabrite ;) 
Učenje kroz igru daje odlične rezultate jer se pokreće dobra
energija i prijatne emocije, što je preduslov da se to što se uči
lakše usvoji.  Imajte realna očekivanja, strpljenje i setite se da ovo
pre svega treba da bude zabava!
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Šta kažeš 
kada nekome
nešto daješ 
ili dodaješ?
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Šta kažeš kada
ti neko nešto

doda, pokloni ili
uradi nešto za

tebe?

Šta kažeš kada
slučajno uradiš

nešto što
nekome smeta

ili ga je
povredilo?

Šta kažeš kada 
 želiš da ti neko

nešto doda,
pozajmi ili uradi

nešto za tebe?

Šta kažeš kada se
sa nekim

pozdravljaš: 
- ujutru

- preko dana
- uveče
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Baci ponovo
kocku!


