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VODIČ KROZ MUZEJ REALNOSTI  
za roditelje, bake i djedove najmlađe djece 
 

 
Dragi posjetitelji s najmlađom djecom, 
 

Muzej realnosti sastoji se od niza eksponata koji govore o tome kako žive djeca u svijetu, ali i što je 

važno osigurati za svako dijete u prvim godinama života. Predlažemo vam da posjet Muzeju iskoristite 

za iskustveno poučavanje svojeg djeteta o razlici između potreba i želja, o tome kako djeca žive 

različitim životima u Hrvatskoj i u svijetu te odgovornosti odraslih da riješe probleme zbog kojih djeca 

trpe. Sa svojim djetetom razgovarajte i o tome što se poduzima da bi djeci bilo bolje, ali i njihovim 

idejama što bi za djecu trebalo učiniti. 

 

Pričajmo o vodi! 

Eksponati:  Neuhvatljiva voda (1. kat), Soba preživljavanja (2. kat) 

 

Nekoliko zanimljivosti o vodi: 

• Kada se djeca rode većinu njihove tjelesne težine čini voda (3/4) 

• Malo više od polovice težine starije djece i odraslih čini voda (oko 60%) 

• Ljudi stalno gube tekućinu iz svog tijela (kada idu na wc, kada dišu, kada se znoje) pa ako ne piju 

dovoljno vode, mogu ostati dehidrirani - to je stanje kada u tijelu nema dovoljno vode pa onda je 

tijelu teško raditi kao inače. 

• Kako voda pomaže našem tijelu: prenosi hranjive tvari prema našim stanicama, pomaže da višak 

stvari izađe van iz našeg tijela, pomaže nam kontrolirati temperaturu tijela (kada imamo visoku 

temperaturu na primjer, važno je da onda pijemo puno tekućine) 

• Voda se nalazi u pićima poput sokova ili čaja, ali i u hrani. Na primjer, voda je dio soka od naranče i 

mlijeka, ali je ima dosta i u voću i povrću. 

• Ljudi mogu preživjeti dugo bez hrane, ali samo malo (nekoliko dana) bez vode. 

• Važno je da je voda koju pijemo čista kako se ne bi razbolili. Na nekim mjestima je jako teško doći 

do čiste vode - djeca moraju dugo pješačiti da bi došla do nje. U nekim zemljama djeca pomažu 

odraslima kako bi bilo dovoljno vode za sve u obitelji. U Hrvatskoj je to za većinu djece jako lako - 

samo otvore pipu i iz nje teče pitka voda!  

 

Pitanja za razgovor s djetetom:  

Kako ti najčešće koristiš vodu?  

Koliko slavina, umivaonika i sudopera ima u tvome domu?  

Kako bi ti se život promijenio da postoji samo jedna slavina u tvom domu?  

Što bi bilo kad bi vodu trebalo uzimati izvan kuće ili stana? 

 



 

2 

 

 

Razgovor o hrani  

Eksponat: Soba preživljavanja 
 

Hrana pomaže djeci da rastu i razvijaju se.  Kada djeca ne dobivaju dovoljno 

hrane, nemaju energije za igru ili učenje. Njihovo tijelo i mozak tada ne 

rastu onako kako bi trebali i veća je vjerojatnost da će se razboliti.  
 

Zašto ljudi ostaju gladni?  

• Problemi okoliša - kao što su suše, poplave, uništavanje šuma često uništavaju tlo što otežava 

uzgajanje povrća, voća i žitarica.  

• Rat - tjera ljude iz njihovih domova i s njihove zemlje pa je teško i dalje obrađivati zemlju ako si 

morao pobjeći u potrazi za sigurnošću. 

• Ponekad životinje previše pasu pa to uništava zemlju i tlo i onda posađene biljke na njoj ne mogu 

rastu. Kad se lovi previše ribe, onda se stvara neravnoteža u prirodi pa to pogađa sve druge životinje 

i biljke u hranidbenom lancu. 

• Neki ljudi nemaju novca da kupe svu hranu koja im je potrebna ili nemaju zemlju na kojoj bi uzgajali 

hranu.  
 

Vlade trebaju svima osigurati način da uzgoje ili da kupe hranu koja im je potrebna.  
 

Pitanja za razgovor s djetetom: 

Kako je tebi kad si gladan/gladna?  

Možeš li se onda igrati?  

Koja je tvoja omiljena hrana?  

Tko je zadužen za to da ljudi ne budu gladni?  

 

 

Zašto nam je važan dom: Moja kućica, moja slobodica 

Eksponati: Invazija na djetinjstvo, Soba preživljavanja (2. kat) 
 

Zašto je važno da svako dijete ima svoj dom? Naš dom nas štiti od kiše i 

sunca. Kod kuće se osjećamo sigurno, ugodno i opušteno. Dom može 

biti bilo gdje i može biti napravljen od bilo čega sve dok nas štiti od 

vanjskih nepogoda.  
 

Djeca u svijetu žive u različitim domovima - uključujući kuće, stanove, 

prikolice, špilje, kuće na brodu ili drvetu i šatore. Dom je puno više od zgrade. To je mjesto gdje djeca 

mogu biti sigurna, opuštena, zdrava i sretna. Zbog prirodnih katastrofa ili ratova djeca moraju 

ponekad otići iz svog doma da budu na sigurnom. To su za svako dijete velike promjene i odrasli su 

dužni olakšati tu situaciju za dijete.  
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Veliki broj djece živi u svojim domovima s roditeljima, bakama i djedovima ili drugom obitelji u kojoj se 

nisu rodili, ali koja brine o njima.  

No, postoje djeca koja žive u domovima za djecu u kojima drugi odrasli brinu o njima. To se događa 

kada se roditelji ne mogu brinuti o djetetu. Puno djece živi u privremenim domovima - kao što su 

kontejneri i šatori,  jer su izgubila svoj dom. Puno djece nema svoj dom jer nema dovoljno jeftinih 

stanova za sve obitelji kojima su oni potrebni. To nije dobro ni za koga. 
 

Pitanja za razgovor s djetetom:  

Što je za tebe dom?  

Što najviše voliš u svom domu?   

Bi li mijenjao/mijenjala svoj dom?  

Koliko soba ima u tvom domu? Imaš li svoj krevet? 

 

 

Svako dijete treba ljubav i pažnju 

Eksponat: Soba sjenki (2. kat) 
 

Djeca trebaju brigu i podršku odraslih. Često taj zadatak pripada 

roditeljima, ali ne uvijek. Djeca mogu živjeti s majkom, ocem , tetom, 

stricem, ujakom, rođacima, starijom braćom i sestrama, bakama i 

djedovima, maćehom, očuhom, pomajkom poočimom, udomiteljima, 

usvojiteljima…  
 

Svakom djetetu je potrebna odrasla osoba koja ga može saslušati, utješiti kad ih nešto boli ili kad su 

tužni i poticati ih da poštuju sebe i druge. Svako dijete je različito, a takve su i njihove obitelji. Ima 

velikih i manjih obitelji. No, nije važno koliko vas je u tvojoj obitelji dokle god svi volite i poštujete 

jedno drugo. To ne znači da ponekad ne možete imati različita mišljenja i oko neke stvari se ne slažete 

međusobno, već da se trudite pronaći načine kako riješiti takvu situaciju bez da povrjeđujete jedni 

druge. 
 

Pitanja za razgovor s djetetom:  

Tko tebe voli i pazi na tebe?  

Što tvoji roditelji čine za tebe?  

Tko ti u životu najviše pomaže?  

Kako u tvojoj obitelji rješavate situacije kada svatko želi nešto drugo? 
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Razgovarajmo o zdravlju 

Eksponat: Soba za razvoj (1. kat), Soba preživljavanja (2. kat) 
 

Najbolje je kad su djeca zdrava. Dobra higijena i zdrava hrana mogu nam 

pomoći da izbjegnemo druge bolesti. No, ponekad se djeca razbole. Kad se 

to dogodi, treba im pomoć liječnika, lijekova ili bolnica da ponovo ozdrave. 

Zdravstvena skrb životno je važna u ranim godinama kad djeca brzo rastu i 

kad su izložena mnogim bolestima. Svoj djeci su potrebni redovni 

zdravstveni pregledi samo da bi se provjerilo je li sve u redu i pojavljuju li se neki problemi. 
 

Za dobro zdravlje djeci treba čista voda, zdrava hrana, mjesto za pranje i mjesto za obavljanje nužde, 

zdravstvena skrb i siguran način rješavanja smeća. Kada to djeca nemaju, mogu se razboliti i tada im 

treba pomoć liječnika i drugih odraslih.  Na nekim mjestima nema puno liječnika i onda djeca moraju 

čekati ili daleko putovati da bi dobila pomoć.  
 

Pitanja za razgovor s djetetom:  

Kad se razboliš, koliko ti treba vremena da te pregleda liječnik?  

Što radiš da bi bio zdrav/zdrava? 

 

 

Zašto se igramo? 

Eksponat: Mjesto za igru 
 

Igranje je za djecu jako važno jer se kroz igru pripremaju za odrastanje. 

Igranjem djeca pronalaze rješenja i koriste svoju maštu. Djeca se mogu igrati 

sama ili s drugima. Za igru nije važno da djeca imaju igračke, ali im treba 

vremena i mjesta da budu nasamo ili sa svojim prijateljima. Mnoga djeca 

nemaju prilike za igru. To je zato što je teško igrati se kad: je u parku opasno, 

kad tamo gdje živiš vlada rat, kad si tužan/tužna, kad nemaš energije za igru zbog bolesti, kad nemaš 

dovoljno mjesta u kući da se igraš…  
 

Pitanja za razgovor s djetetom: 

Koja je tvoja najdraža igra?  

Kojih se igara možeš igrati sam/sama?  

Koju igru ili igre igraš s prijateljima?  

 

 


