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DRVENI ISJEŠCI
Djeci su bili ponuđeni drveni isješci različitih veličina. Dječaci 
su počeli slagati zanimljive konstrukcije. Dječak L. proučavao 
je stabilnost konstrukcije koju je gradio u vis.
Dječak M. slagao je od isječaka krug i govori tvoje će se 
srušiti moje neće.



Dječak L. poslušao je savjet prijatelja te istraživao stabilnost
sa konkretnim ciljem da se ne sruši. Dječak M. za to vrijeme 
odlučio je uzeti drugi veći isječak i počeo ga vrtiti u krug,
na pitanje odgajatelja što radi odgovorio je vozim. Uskoro 
im se pridružio u igri i treći dječak M. On je najprije 
istraživao tvrdoću drveta.



Drveni isješci bili su jako zanimljivi tako da se u istraživanje 
ubrzo uključio i dječak D. On je najprije stavio veliki kolut, 
zatim nekoliko manjih između te ponovno veliki. 



Dječak D. nastavio je manje isječke slagati u vis i jako se 
veselio. Dječak M. Pokušao je isto raditi kao i on, u početku 
mu baš i nije išlo ali je bio uporan i nije odustajao.



Dječak M. bio je uporan i uspio je složiti stabilnu konstrukciju 
za koju je rekao da je šuma. Dječak D. Nekoliko puta je 
preslagivao konstrukciju. Dječak M. došao je vidjeti što ostali 
rade.



Dječak M. veselio se svakoj konstrukciji koju je uspio 
napraviti i radio je dalje nove i zanimljive.
Drugi dječak odmah po dolasku rekao je da će napraviti 
kuću i krenio je graditi.



Dječak M. dok je pokušao slagati u vis brojio je isječke, to je 
radio vrlo strpljivo i polako. Dječak M.pozvao me da dođem 
pogledati njegovu kuću.



Konsrukcije  su bile  različite  i vrlo stabilne.



Dječak M. napravio je auto, stavio je i vozača, dok je dječak 
L. izgradio kuću na kotačima.



Dječak D. došao je na ideju da kombinira i magnete u igri 
tako da je napravio na drvenoj konstrukciji krug od magneta.



Prepoznali smo spontano 
započetu israživačku aktivnost 
djece jer je ona najbolji pokazatelj 
njihovih stvarnih interesa i 
razvojnih mogućnosti..


