
 

 

 
 

 
 

RADOST , ZABAVA , TOLERANCIJA 

Moguće reagiranje 
 

 Odvojite odjeću, obuću, šminku koju ne 

koristite i kutak u kojem je slobodno 

stvarati nered 

 Zajedno s djetetom osmišljavajte masku za 

omiljeni lik, usput saznajete zašto je taj 

lik tako važan 

 Dopustite djetetu izbjegavanje onoga čega 

se boji, ako je ipak znatiželjno, omogućite 

mu da pogleda iz sigurnog ''skloništa'' 

 

 

POKLADNA ZBIVANJA 

Moguće situacije 

 

 Dijete se doma često preoblači, uzima 

vaše stvari iz ormara, stvara nered... 

 Dijete hoće masku, kostim iz dućana 

(skup je i naravno da će ga prerasti) 

 Nema maškare koja neće pozvoniti na 

vaša vrata, ako svakom djetetu udijelite 

kunu, ode plaća 

 Vaše dijete boji se maski, ne želi s 

vama u fašničke povorke, sve mu je to 

zastrašujuće premda njegovi vršnjaci 

radosno sudjeluju u tim zbivanjima 

 

          
 



 

 

NERVOZA, ODBOJNOST, 

ODBACIVANJE 

Moguće reagiranje 

 

 

 Ljuti vas nered, odjeća se 

uništava, ne odobravate te 

aktivnosti doma, dosta je to što 

rade u vrtiću 

 Kupite ga, premda mislite da je to 

bacanje novca;uvjerite dijete kako 

i ono samo zna koliko je to glupo 

 Ne pada vam na pamet otvarati 

vrata, otjerate ih ili se pravite da 

vas nema doma 

 

Ipak se odlučite sudjelovati i nadate se da će 

ga proći kad vidi kako je tamo veselo - osim 

toga i dijete zna da se samo mala djeca boje 

maski ! 

 

ŠTO SE ZBIVA U VRIJEME 

POKLADA? 

 

Izrada maski , pokrivala za glavu 

Preodijevanje uz izmjene lica , 

kretnji , držanje tijela 

Pjevanje pokladnih pjesmica 

Hodanje u pokladnoj povorci 

Plašenje onih koji nisu maskirani 

Dizanje velike buke i galame 

Traženje novca ili darova 

Organiziranje maskenbala 

 

                 ********** 

 

Svi ti sadržaji donose puno 

uzbuđenja, novih spoznaja i 

doživljaja. O tome kako 

pripremamo dijete za zbivanja 

pokladnog doba, ovisi hoće li u 

ovom razdoblju dijete prerasti 

neke svoje strahove. 
 


