
ciljna skupina: učenici

Komplet od deset nastavnih jedinica za društveno i emocionalno učenje radi prevencije nasilja u školskome okružju razvijanjem 
društvenih i emocionalnih vještina učenika starih od 11 do 14 godina.

Čitanje emocija 
u društvenim situacijama
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Uvod

Pitanje
Kako prepoznajem osjećaje 

drugih ljudi?
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Uvod

imenovati osjećaje drugih ljudi te bogatiti rječnik 
kojim se opisuju osjećaji izraženi u različitim situacijama

Ciljevi učenja

NEDUŽNANEDUŽNA UŽASNUTAUŽASNUTA VESEOVESEO TUŽANTUŽAN

ZBUNJENAZBUNJENA ZADOVOLJNAZADOVOLJNA SUMNJIČAVSUMNJIČAV PLAČLJIVPLAČLJIV
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Aktivnost 1

Rasprava u razredu
Zašto se raspoloženje mijenja ovisno o tome gdje 

smo i s kim smo?

 zbornica

sportske 
svlačionice

učionica

škola

internetred za užinu
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Aktivnost 2

Čitanje ljudskih emocija

http://greatergood.berkeley.edu/ei_quiz/
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Završni dio

Završni dio

➜  Što ste danas naučili?

➜  Jeste li zadovoljni ovim 
satom?

➜  Što ste naučili o tome 
kako vaši osjećaji 
utječu na ponašanje 
drugih?

➜  U sljedećoj nastavnoj 
jedinici govorit ćemo 
posebice o osjećajima 
i nasilju. Raspravljat 
ćemo o razlozima 
kojima se ljudi koriste 
kako bi opravdali svoje 
ponašanje.
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Zadatak koji je potrebno obaviti nakon sata

Zadatak koji je potrebno 
obaviti nakon sata

Vodite dnevnik i bilježite situacije u kojima se nalazite, 
svoje osjećaje te osjećaje drugih ljudi koristeći se željenim  
oblikom (aplikacijama, bilješkama, papirom, blogovima). 

Budite iskreni i pokušajte zabilježiti kako vaše raspoloženje može 
utjecati na druge ljude.
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