
Osjećaji



Dragi učenici, 

naša današnja tema su osjećaji.

Svi mi želimo se osjećati dobro, sretno, 
zadovoljno. No, često se dogodi da se 
osjećamo i loše, ljuto, tužno, da nas je 
strah.

Iz tog razloga, danas ćemo malo više 
razgovarati  i o tim, drugim osjećajima i što 
napraviti kada se oni pojave.



Što su osjećaji?
Osjećaji su naše unutarnje reakcije na ono što 
se događa oko nas. 

Neki su ugodni (sreća), a neki su neugodni 
(strah). 

Svi osjećaji su jednako važni i potrebni. 



Što misliš kako se osjećaju djeca na 
fotografijama? 

Tko je sretan? 

Tko se boji? 

Tko je ljut? 

Tko je tužan?
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Kako bi lakše upoznali osnovne 
osjećaje, pogledajte kratki film na 

sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=
TXJZTFnB1vE&t=117s



Osnovni osjećaji: 

• SREĆA

• TUGA

• STRAH

• LJUTNA



OSJEĆAJI TRENUTNOJ SITUACIJI NASTAVE NA DALJINU

Svi želimo biti sretni, zadovoljni i uspješni. 

Međutim, osim ugodnih osjećaja doživljavamo i neke manje ugodne, poput 
tuge i ljutnje. 

I jedni i drugi su nam važni i potrebni. 

Sada si možda tužan jer ti nedostaju prijatelji i učiteljica. Možda si ljut jer ne 
možeš ići u školu… U redu je kako god se osjećaš. 



Što možeš napraviti da bi ti bilo lakše? 

Ako si tužan, možeš pokušati nacrtati 
tugu? 

KAKO TUGA IZGLEDA?

Mala pomoć:

Ima li duge ili kratke noge? Ima li ih 
uopće? Kakvog joj je oblika glava? 
Kamo gleda? Stoji li uspravno?

Kod kuće možeš razgovarati sa svojom 
mamom ili tatom, a u školi s 
učiteljicom, psihologinjom i 
pedagoginjom. Svi oni žele ti pomoći da 
se dobro osjećaš. 

Pokušaj i raditi nešto što voliš.

Kako voliš provoditi vrijeme?



Možeš pokušati i ovu vježbu. 



I za kraj…

Hrabro se suočavaš sa svim 
izazovima ovih dana! Bravo!

Izvršavanje tvojih školskih 
obaveza nije lak zadatak - ali je 

pohvalan! Bravo!


