
 

 

  
 

“SLIJEPA POTRAGA” 
 

VODSTVO, INICIJATIVA, ODGOVORNOST, POVJERENJE  

 

Cilj je naučiti o vodstvu i inicijativi za mlade.  

Ovaj zadatak će pomoći vođama timova razviti vještine vodstva, izraditi  samopouzdanje i 
postaviti pravilne zadatke i upute kako bi uspješno došli do cilja.  
Skupina će naučiti vjerovati i oslanjati se na vođu koji će ih voditi prema ostvarenju njihovih 
ciljeva. 
  

 
Savjet: 10-25 sudionika / 40 min / materijali za pripremu: veliki prostor; povezi preko očiju; 
mekane igračke  
 

Upute: 

● Ova aktivnost se može izvoditi sa cijelom grupom ili u pojedinačnim skupinama.  
● Izaberite jednog vođu grupe/svake skupine, i objasnite zadatak; 
● Stavite povez preko očiju svakom članu osim vođi; 
● Sudionici stave ruke na ramena osobe ispred kako bi formirali kolonu; 
● Vođa je osoba koja se nalazi na čelu kolone. Kako on nema povez preko očiju, vodi 

ostatak skupine u koloni. Mogu hodati po sobi sa puno prepreka kako bi zadatak bio 
kompliciraniji. Predmeti, kao što su mekane igračke, nalaze se po cijeloj sobi i oni 
sudionici koji imaju povez preko očiju ih moraju uzeti;  

● Zadatak vođe voditi kolonu i skupiti sve predmete u sobi. Dok hodaju po sobi, vođa 
zaustavlja kolonu kako bi se pokupili predmeti koji se nalaze pored nogu ostalih 
sudionika. Vođa zatim objavljuje pored nogu kojeg sudionika se nalazi predmet i on se 
onda saginje kako bi ga podigao. Zadatak je skupiti sve predmete u sobi. Ostali sudionici 
imaju zadatak vjerovati vođi i izvesti svoje dužnosti točno kako bi cijela skupina što brže 
mogla ostvariti cilj (30 min). 

 

 

 

 

 

 

 

  

VODSTVO 



 

 

 

 

 

Razmišljanje za zajednicu učenja: Nakon završetka aktivnosti ne zaboravite napraviti zaključak 

sa vašom grupom. Prvo pitajte vođe kakav je osjećaj završiti zadatak, što je bilo lagano,  kakve 

su se poteškoće pojavile tijekom vođenja? Je li posao vođe lagan ili težak? Drugo, pitajte 

sudionike o procesu tijekom kojeg su došli kada su obavljali zadatak – kakve komentare imaju.  

Sudionici mogu raspravljati u kojem opsegu su vještine vodstva bile upotrijebljene tijekom 

zadatka. Imaju li svi sudionici takve vještine? Jesu li oni u mogućnosti voditi skupinu i sami stvoriti 

povjerenje? (10 min). 

 

 

 
Savjeti za voditelje 

● Prije početka aktivnosti pripremite prostor gdje se može nesmetano kretati bez ozljeda, 
i pobrinite se da su sudionici sigurni dok imaju povez preko očiju; 

● Predmeti na podu bi trebali biti mekane igračke koje ne mogu ozlijediti sudionike;  
● Aktivnost možete odraditi nekoliko puta kako bi omogućili različitim sudionicima da se 

okušaju u ulozi vođe – hoće li sudionicima koji su prije imali povez preko očiju biti lakše 

voditi druge sada kada poznaju rutu i zadatke? 

 

 


