
 

AKTIVNOST: GLEDANJE STARIH FOTOGRAFIJA I IZRADA 

OBITELJSKOG STABLA 

 

Draga djeco i roditelji, 

u doba neizvjesnosti i straha koje vlada u društvu, u doba izolacije svake vrste,  

pripremili smo aktivnosti koja će kod djeteta svakako izazvati osjećaje 

sigurnosti, pripadnosti i zadovoljstva. Riječ je o prekrasnoj obiteljskoj aktivnosti 

koja jača bliskost i povezanost djece i roditelja, a prigodna je i namijenjena 

boravku kod kuće: gledanje starih fotografija i izrada obiteljskog stabla.  

Gledanje obiteljskih fotografija pomaže djetetu da stvori osjećaj identiteta i 

daje mu poklone iz prošlih vremena. Današnja djeca žive u doba pametnih 

telefona i navikli su na mnogo fotografija nagomilanih na različitim uređajima, 

mnoga nisu nikada niti vidjela obiteljski album s fotografijama koje pričaju 

svakakve zanimljive priče i dozivaju sjećanja.  

OPIS AKTIVNOSTI:  

Izvadite stare albume s fotografijama i pokažite ih svojem djetetu. Ujedno se i 

vi prisjetite vašeg djetinjstva i lijepih obiteljskih trenutaka. Ispričajte mu kako 

je to izgledalo kada ste vi bili mali, pričajte djetetu o anegdotama pojedinih 

članova obitelji, kao i o članovima obitelji kojih više nema. Pričajte mu o vašim 

precima, osobama koje su na neki način na vas utjecale. Pričajte mu o vašem 

porijeklu i obiteljskim zanimljivostima. Dopustite djetetu da postavlja pitanja i 

napravite usporedbu života prije i sada.  



Zatim napravite obiteljsko stablo. 

Obiteljsko stablo možete izraditi 

ruku za deblo, a zatim od otisaka njegovih ruku i drveće na kojima ćete ispisati 

članove obitelji; možete na iscrtano deblo lijepiti izrezane listove od kolaž papira 

ili jednostavno isprintati predloške stabla

donosimo primjer jednog predloška obiteljskog stabla. 

koristite boje i pretvorite svoje obiteljsko stablo u malo umjetničko djelo koje 

možete postaviti i na zid vašeg doma. 

Ovom aktivnošću pružite djetetu vrijednu lekciju iz obiteljske povijesti i stvorite 

nezaboravne uspomene. Neka to bude vrijeme

veseljem, smijehom i toplinom. Ova aktivnost jako je dragocjena

što ćete ga naučiti o njegovim precima, 

djetetov razvoj: kognitivni, socio

apstraktnog mišljenja. Ali možda i najvažnije, znatno utječe na zbližavanje 

roditelja i djeteta.  

 

(Aktivnost je preuzeta iz stranice Cen

Zatim napravite obiteljsko stablo. Budite maštoviti, uključite dijete u izradu. 

Obiteljsko stablo možete izraditi na različite načine: možete iscrtati djetetovu 

ruku za deblo, a zatim od otisaka njegovih ruku i drveće na kojima ćete ispisati 

članove obitelji; možete na iscrtano deblo lijepiti izrezane listove od kolaž papira 

ili jednostavno isprintati predloške stabla s Interneta. Mi vam

donosimo primjer jednog predloška obiteljskog stabla. Upotrijebite maštu, 

koristite boje i pretvorite svoje obiteljsko stablo u malo umjetničko djelo koje 

možete postaviti i na zid vašeg doma.  

djetetu vrijednu lekciju iz obiteljske povijesti i stvorite 

nezaboravne uspomene. Neka to bude vrijeme samo za vas, vrijeme

veseljem, smijehom i toplinom. Ova aktivnost jako je dragocjena

naučiti o njegovim precima, ova stvaralačka aktivnost utječe

kognitivni, socio-emocionalni razvoj, pamćenje, razvoj j

li možda i najvažnije, znatno utječe na zbližavanje 

(Aktivnost je preuzeta iz stranice Centra za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“)

Budite maštoviti, uključite dijete u izradu. 

na različite načine: možete iscrtati djetetovu 

ruku za deblo, a zatim od otisaka njegovih ruku i drveće na kojima ćete ispisati 

članove obitelji; možete na iscrtano deblo lijepiti izrezane listove od kolaž papira 

s Interneta. Mi vam u nastavku 

Upotrijebite maštu, 

koristite boje i pretvorite svoje obiteljsko stablo u malo umjetničko djelo koje 

djetetu vrijednu lekciju iz obiteljske povijesti i stvorite 

samo za vas, vrijeme ispunjeno 

veseljem, smijehom i toplinom. Ova aktivnost jako je dragocjena za dijete. Osim 

a stvaralačka aktivnost utječe i na 

emocionalni razvoj, pamćenje, razvoj jezika i 

li možda i najvažnije, znatno utječe na zbližavanje 

 

tra za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“) 


