
TREBAMO VAŠU POMOĆ U
OVOJ PRIČI. NAPRAVIMO

TO ZAJEDNIČKI!

Ova knjižica s aktivnostima namijenjena 
je djeci od 4 do 9 godina. Djeca mogu 

raditi samostalno ili uz
pomoć odrasle osobe. Priča i aktivnosti 

omogućavaju djeci da promišljaju o 
svojim osjećajima. Odrasla

osoba treba samo slušati i pomoći djeci 
u prepoznavanju osjećaja uzrokovanih 

brigom ili strahom.
Razmislite zajedno kako razgovarati o 
brigama ili teškim mislima te pronaći 

načine kako bi se osjećali
bolje i pomogli drugima da se osjećaju 
bolje. Važno je da djeca nauče da su svi 

osjećaji važni i da se o
njima može razgovarati.

Tim Kip
rješava svoje 

probleme



Soca, Waaba, Tuka i Maco reći će nam kako 
se osjećaju kad su zabrinuti ili tužni zbog 

nečeg.

STRANICA 2 

Ne mogu prestati 
misliti na to što me 

brine.

Osjećam se kao da 
imam leptiriće u trbuhu.

Srce mi kuca brže i osjećam 
kao da ću se rasplakati. 

Osjećam ljutnju.

Teško mi je igrati se i 
pisati zadaću.

Ponekad mi je teško 
zaspati.

STRANICA 3 

Pripremimo se kako bismo pomogli timu Kip.

No prije nego počnemo, razmislite o tome što 
vas brine.

Crtajte ili pišite o svojim brigama i problemi-
ma na ovoj stranici. Možete nacrtati jedan 

svoj problem ili više njih.



Soca je čuo novosti koje su je uznemirile.

STRANICA 4 

O ne! Što se događa?
Jesam li i dalje siguran?

Soca ne može spavati po noći. Pregledava 
i čita još više vijesti koje ga zabrinjavaju.

STRANICA 5 

Osjećam se 
stvarno uzrujano.Dobro da si mi 

rekao. Razmislimo 
zajednički o

rješenju.

Soca je odlučio reći Tuki o onome što ga brine 
i muči. Nakon toga se osjećao bolje. Sada 

zajednički smišljaju što bi mogli napraviti u 
vezi tih osjećaja.

Soca ostavlja svoj telefon na parkiralištu za
telefone i odlazi van igrati se s prijateljima.

Stvarno se volim 
igrati sa svojim

prijateljima!



Tuka vježba. To joj pomaže da se 
riješi svojih briga i problema. 

Ponekad se Tuka osjeća tužno
i nedostaje joj dom. Tada 
čvrsto primi ogrlicu koju joj
je dala baka.

Soca zamišlja kako boji svoje 
brige duginim bojama. Nacrta 
je tako da izgleda maleno i 
tada se osjeća manje
zabrinuto.

STRANICA 6

Ponekad pomaže zagrljaj ili 
draganje ljubimca. Pomaže čak i 

zagrliti omiljeni jastuk.

Waba vježba disanje. Prvo ispuše sav zrak kroz 
usta, kao da će ugasiti svijeću, a onda udiše 
kroz nos. Zamišlja da joj mirišu jagode. Waba 
već neko vrijeme tako vježba i osjeća se puno 
smirenije.

Maco ispriča odrasloj osobi o 
tome što ga brine. Razmišlja o 
tome što može biti pozitivno
u situaciji koja ga
zabrinjava, primjerice kako 
mu drugi pomažu u nevolji i 
može se osloniti na njih.
Takvo mu razmišljanje 
pomaže i njegova zabrinutost 
postaje sve manja.

STRANICA 7

SAVJETI TIMA KIP



STRANICA 8

Izrežite slike tima Kip pa se igrajte s lutkicama 
na štapićima kako biste zaboravili na svoje 

brige.

Lutkice mogu zajedno razmišljati o tome kako 
bolje izaći na kraj s brigama.

Sjetite se reći im da su osjećaji važni i da ih ne 
bismo smjeli izbjegavati. Možemo zajedno 

naučiti kako razgovarati o osjećajima. Tužnih 
se osjećaja lakše oslobađamo u razgovoru. 

Važno je s drugima dijeliti i pozitivne osjećaje!

Tim Kip želi svoj djeci veselo igranje!

IGRAJMO SE ZAJEDNO 
S TIMOM KIP



OVO PARKIRALIŠTE ZA TELE-
FONE MJESTO JE NA KOJEM 

MOŽETE OSTAVITI SVOJ
TELEFON PREKO NOĆI. 

MOŽETE GA TU OSTAVITI I 
TIJEKOM DANA DOK RADITE 
DRUGE STVARI. AKO NEMATE 
SVOJ TELEFON, MOŽETE OVO 
PARKIRALIŠTE ZA TELEFON 
DATI NEKOME KOME TREBA.

OVO PARKIRALIŠTE ZA TELE-
FONE MJESTO JE NA KOJEM 

MOŽETE OSTAVITI SVOJ
TELEFON PREKO NOĆI. 

MOŽETE GA TU OSTAVITI I 
TIJEKOM DANA DOK RADITE 
DRUGE STVARI. AKO NEMATE 
SVOJ TELEFON, MOŽETE OVO 
PARKIRALIŠTE ZA TELEFON 
DATI NEKOME KOME TREBA.



Oboji sliku. Možeš slušati umirujuću glazbu 
dok bojiš. Odaberi glazbu koja te umiruje ili 

usrećuje.

Bojanje i slušanje umirujuće glazbe može 
itekako pomoći i u rješavanju briga.



Ovo malo stvorenje je zabrinuto i uplašeno. 
Nacrtaj ili napiši kako ga možeš razveseliti ili 

kako se može smiriti samo. Možeš opisati 
neku svoju ideju ili odabrati neki od savjeta 

tima Kip.

TREBAMO TVOJU POMOĆ


