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Unutarnja uzbuđenost vezana uz vanjski podražaj (u ovom slučaju potres) uzrokuje tjelesne 
promjene i pokreće određena ponašanja, tj. osjećaje koji su pogonsko gorivo za djelovanje. U 
okviru ponašanja ljudi iz bliske okoline, dijete oponaša način i intenzitet emocionalnog izražavanja 
jer je glavni mehanizam učenja oponašanjem (imitacija) bliskih odraslih osoba. Stoga, kontinuirane 
vježbe postupanja u izvanrednim situacijama omogućuju odgajateljima i djeci da u trenutku stvarne 
izvanredne situacije postupe u skladu s uputama.

Ovim dijelom priručnika Hrvatski Crveni križ daje mogućnost stjecanja znanja i vještina za učinkovito 
i sigurno postupanje tijekom izvanrednih situacija – potresa,  utječe na razvoj svijesti o preuzimanju 
odgovornosti za vlastiti život, ali je i svojevrsna psihološka priprema koja daje mogućnost djeci i 
odgajateljima da se osjećaju sigurnijima.
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Prilog: „Sigurno mjesto u vrtiću”
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Ako ste u zatvorenom prostoru tijekom 
potresa,

sagnite se ispod
                                     ,

jednom rukom prekrijte 
                                    ,

a drugom se čvrsto držite za 
                                            .

Što učiniti tijekom potresa u zatvorenom 
prostoru

Prilog: „Sagni se, prekrij i drži za...”
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...LICE
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...STOLA
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...NOGU STOLA
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Pitanja za raspravu
Gdje ste stajali kada sam viknuo „Potres!“ i zašto ste izabrali baš to mjesto? Ako je netko stao ispod drveta, 
voditelj pita što može pasti na vas ako stanete ispod drveta i tako za svako izabrano mjesto. Voditelj 
pokazuje mjesto na koje je najsigurnije stati ukoliko nitko od djece nije izabrao baš to mjesto. Što mislite 
zašto je najsigurnije stati na otvoreni prostor? Što vam se može dogoditi ako se jako žurite do sigurnog 
mjesta? Jesu li na putu do sigurnog mjesta bile neke prepreke i koje? Koje stvari biste uklonili ili premjestili 
kako vam se ne bi našle na putu do sigurnog mjesta? Je li  bitno pomoći nekome tko ne može sam doći 
do sigurnog mjesta? Ako obilježimo sigurno mjesto u dvorištu vrtića lakše ćemo se sjetiti da tamo treba 
stati u slučaju potresa. Kako nam se ne bi ništa loše dogodilo, bitno je naučiti pravilno reagirati u takvim 
situacijama! Ponovimo (Ponoviti upute iz priloga „Što učiniti tijekom potresa”).
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SIGURNO
MJESTO

Radni list: „Sigurno mjesto kada ste vani”







190

Prilog: „Komplet za izvanredne situacije”
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ZBUNJEN LJUT

SMIREN PRESTRAŠEN
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ZABRINUT NESTRPLJIV

IZNENAĐENTUŽAN


