
 
Dječji vrtić Medo Brundo 

Dubrava 185 Pedagoška godina 2020./2021. 

Osobna karta lutke 
 

Odgojno-obrazovna skupina:  „THE MALCI“ – mlađa vrtićka skupina  posebnog  

                                                       sportsko-engleskog programa 

Odgojitelji: Alenka Bodor i Martina Mikulić 

 

 

 

 

Ime lutke:  SIMON 

Dob:           3 godine 

 

 

 

 

 

Što lutka voli? Voli sve što vole "Malci“ - igranje, ples, pjevanje, razgovaranje,  

Vježbanje. 
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Kako je lutka nastala i 
zašto je baš takva kakva 
je? 

Prateći dječje razvojne karakteristike, mogućnosti i 
potrebu za nadogradnjom istih. Naime, skupina je u 
fazi intenzivnog usvajanja govorno - jezičnih vještina, 
proširivanja vokabulara te razvoja jezične komunikacije 
u odnosu dijete- dijete te dijete-odgojitelj. 
Smatramo da će lutka biti još veći poticaj za uzajamnu 
komunikaciju, usvajanje pravila,nenasilno rješavanje 
sukoba,razvoj empatije  te ujedno potaknuti povučenu 
i sramežljivu djecu na uključivanje u dijalog, govorne i 
ostale aktivnosti u skupini. 

Tko je lutki dao ime i 
zašto baš to ime? 

Odgojitelji, s obzirom na obogaćeni sportsko-engleski 
program 
 
Jedna od tradicionalnih i najpoznatijih igara engleskog 
govornog područja jest "Simon says"- igra u kojoj 
Simon izdaje naloge koje djeca izvršavaju (npr. hodaj, 
sjedni, skači, plivaj, jedi ...). Budući da je igra jezična, 
uklapa se u program ranog učenja engleskog jezika, a 
budući da je pokretna, također se uklapa u sportski dio 
programa. 

Lutka je posebna zbog: Govori engleski i hrvatski jezik. 

U odnosu na ritam dana, 
lutka je važna za djecu u 
skupini jer: 

Lutka je dio našeg dnevnog ritma i rutine. Ona motivira 
djecu na sudjelovanje i samostalnost u životno-
praktičnim i radnim aktivnostima, poput pravilnog 
pranja ruku,kihanja, kašljanja; kulturi objedovanja, 
čekanju na red, dijeljenju, odlaganju i pospremanju, 
razodijevanju, odijevanju, pripremi za vježbanje te brizi 
za osobne stvari. 

U odnosu na planirane 
aktivnosti i aktivnosti po 
slobodnom izboru, lutka 
je važna za djecu u 
skupini jer: 

Lutku koristimo svakodnevno,osobito tijekom 
zajedničkih aktivnosti na tepihu ("Circle time"), tijekom 
učenja engleskog jezika, ciljanih aktivnosti za usvajanje 
novih pojmova i sl. 
Lutka djeci "donosi" i "predstavlja" nova sredstva, 
materijale i ostalo potrebno za provedbu aktivnosti. 
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Budući da je za djecu zanimljiv i pristupačan medij, ono 
se, uz lutku, lakše otvara i komunicira. Ona mu je 
interesantna i zabavna pa njome potičemo usvajanje 
poželjnih ponašanja i reakcija, produljujemo dječju 
pažnju i interes, pospješujemo vještine (osobito one 
govorno-jezične), potičemo djecu na suradnju, 
zajedništvo i empatiju. 
Lutka je tijekom dana dostupna djeci za slobodnu igru. 

U odnosu na krizne 
situacije, lutka je važna 
za djecu u skupini jer: 

Dijete se s lutkom lako poistovjećuje pa je ona moćan i 
koristan alat za rješavanje sukoba te učenje ponašanja 
u kriznim situacijama. 
Lutkom se koristimo pri rješavanju konfliktnih situacija, 
uvježbavanju novih vještina, vježbama sklanjanja u 
slučaju potresa, razgovoru i proradi osjećaja vezanih uz 
traumatske situacije (iskustva djece vezana uz potres). 
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