
   
 
 

   

Pričam ti priču 

 

 
Naslov aktivnosti  

 Pričam ti priču 

Tema  Interpretacija baštine  

Odgojno-obrazovni 

ciljevi / predviđene 

kompetencije 

Promatrati i upoznati okolinu i prirodne uvjete života na 

nekom području 

Razumjeti odnos između prirodnih i društvenih odnosa na 

nekom području  

Razumjeti i objašnjavati povijesne događaje 

Zamišljati nove događaje u određenom razdoblju povijesti 

i stvarati priče 

Ciljna skupina  Mladi iz različitih govornih područja, 16-30 godina 

Tip aktivnosti Istraživanje, praktični rad 

Ključne riječi Povijest kraja, svakodnevni život, prirodni uvjeti, društveni 

uvjeti, povijesno razdoblje 

Etapa za etapom … 1. Prije izlaska na teren voditelj objašnjava sudionicima 

skupine internacionalnog sastava zadatke za 

usmjereno promatranje okoline: a) biljnog svijeta, b) 

životinjskih vrsta, c) položaja i prostornih uvjeta, d) 

građevina u okolini (da bi razumjeli okolnosti u kojima 

se živjelo na nekom području u određenom 

povijesnom trenutku) 

2. Sudionici i voditelj izlaze na teren. Po dolasku i 

usmjereno promatraju okolinu, fotografiraju i bilježe 

informacije. 

3. Po povratku u učionicu sudionici obrađuju podatake 

prikupljene na terenu i dopunjavaju ih  literaturom. 

Dostupne informaciju pomažu im u uspostavljanju 

odnosa između prirodnih i društvenih uvjeta života u 

određenom razdoblju povijesti. 

4. Kroz grupnu raspravu sudionici uspoređuju prirodne i 



  

 

   

 

društvene uvjete nekad i sad.  

5. Nakon rasprave, voditelj predlaže zadatak za kreativni 

rad – napisati priču o jednom običnom danu na 

lokalitetu. (Zamisliti ljude koji su tu živjeli, njihove 

potrebe i dnevne situacije. Kreirati u mislima likove, 

njihove navike, zamisliti što ih je radovalo, što ih je 

mučilo, što je moglo stvarati konfliknte situacije, kako 

su ih rješavali … ) 

Sudionici aktivno sudjeluju i razmjenjuju ideje. 

 

6. Skupina predstavlja svoj uradak pred ostalim 

sudionicima.  

Pripovjedač nudi publici mogućnost odabira završetka 

priče (sretno, nesretno). Sudionici svoj izbor završetka 

pokazuju «palcem gore» ili «palcem dolje». 

Izvješćivanje  

Uradak sudionika pokazuje jesu li razumjeli društvene 

uvjete u kojima su živjeli stanovnici lokaliteta u 

određenom razdoblju(odnos među društvenim slojevima i 

osobne probleme pojedinaca koji su mogli biti time 

uzrokovani).   

Mjesto događanja Vanjski prostor, obrada informacija u učionici 

Potreban materijal  Živa riječ, papir, olovka 

Trajanje   
 

1 h teren i 1 h kreativni rad 

 

Kontakt   

 

 

 

Udruga Brač – HRVATSKA 

Osoba za kontakt: Lucija Puljak - lucijapuljak@gmail.com 


