
Предлог сценарија: Радионица – „Смејмо се ...“ 

Увод  

Укратко реците учесницима да ћемо се данас 01. априла на Дан шале бавити смехом и 

добробитима смеха. Да ћемо направити малу радионицу у којој ћемо тапшати, радити 

неке вежбице дисања и смејати се :), а онда видети како се осећамо после пуууноо 

смејања :)  

Упутства за водитеље: 

➢ Замолићете учеснике да заједно почну вежбице које ћемо радити – поготово 

вежбе дисања 

➢ Да се гледају у очи док раде вежбе у паровима и буду што ближе, али на довољној 

раздаљини да се не сударају. Док гледамо једни друге у очи ”лажни” смех се пуно 

лакше претвара у прави смех. Током вежби смеха можете бодрити учеснике да се 

крећу без плана и измењују кратке, искрене, пријатељске погледе са што више 

особа.  

➢ Избегавајте сврставање у равне линије јер то спречава слободу покрета. Само нека 

се крећу и сусрећу без реда  

➢ Наведите учеснике да се међусобно мешају  

➢ Напомените да се не напињу и форсирају смех превише  

➢ Стално се крећите и будите динамични као водитељ 

➢ Делите комплименте, говорите како су добри и како успешно изводе вежбе  

➢ Ако приметрите да је некоме нешто од вежби напорно и нелагодно – само реците 

да могу да стану са стране и посматрају  

➢ Покажите вежбе – дајте пример ако је нешто нејасно и допустите креативност 

учесницима  

 

1.Тапшање – загревање  

Позовемо учеснике да најпре стану у круг и почнемо са тапшањем. Тапше се тако 

да су дланови у пуном контакту, а прсти једне руке прекривају прсте друге руке.  

Тапшању се додаје ритам 1-2, 1-2-3 /какав год водитељ жели /и тако се група уводи 

и синхронизује се. 

Ритму се додаје покрет. Ту можете бити маштовити. Најчешће група подиже и 

спушта руке пљешћући два пута не једну страну и три пута на другу страну.  

Онда се могу укључити и покрети ногу...Тапшање можете учинити радоснијим 

користећи покрете главе и тела и савијајући колена у ритму као да плешете. Тако се 

загревамо и дижемо расположење.  

 

2.Представљање смехом  

Водитељ пролази цео круг и поздравља се са сваким учесником руковањем и 

смејањем – без иједне речи. Сваког учесника гледа притом у очи. 

Поделите учеснике у парове и дајте им задатак да се 1-2 представе И ПОЗДРАВЕ 

без иједне речи – смехом и покретима, као да се сада први пут у животу виде.  



Затим реците учесницима да прошетају и представе се и поздраве међусобно  на 

тај начин са барем трима особама, све време се гледајући у очи.  

3. „Врућа супа смех „  

Вратите учеснике у круг и дајте им задатак да замисле тањир вруће супе и смехом 

представе како покушавају да поједу врућу супу коју су захватили кашиком.  

4.„Милкшејк смех“  

Затим дајте инструкцију да замисле да у рукама држе шејкер који треба да 

протресу што боље да би направили милкшејк и да се притом смеју. Замишљени шејкер 

нека тресу смејући се и на левој и на десној страни, доле, изнад главе и на крају га 

„отварају „ и пију шејк уз смејање. 

5.„Смех мобилног телефона“ 

Учесници замисле да се јављају на моб. Телефон и да све време комуницирају 

смехом , без речи  

 

6.“Смех стресних и нелагодних ситуација“: смех кад погледамо у рачуне који су стигли 

за плаћање, минус на кредитној картици, смех када установимо да нам је откопчан шлиц 

или имамо нешто међу зубима, а баш се упознајемо са неким ко нам је битан или смо 

заљубљени у њега .... изабрати ситуацију у складу са узрастом. 

У овим вежбама измишљамо стресну ситуацију и одглумимо је тако да се смејемо 

уместо да паничимо или се стидимо. 

 

6. а) Свађа смејањем – учеснике делимо у парове или тројке и дајемо им инструкцију 

да упиру прстом једни у друге и да се свађају тако што се смеју . 

 

6. б) Извињавање смејањем – после тога им дајемо инструкцију да се извине свом пару 

смејањем и покретима тела  

 

7. Вежба дисања и уземљења  

 

7. а) „Хо Хо, Ха Ха“  

Најтише што може свако изговара „Хо Хо“ уз издах и помера руке као да гура 

ваздух испред себе, а уз гласове“ Ха Ха“- „гура ваздух“ према поду као да га укопава у 

земљу. Колена се при том савијају и сви се крећу у ритму плеса. Покрети су спори, а хо 

хо ха ха се изговара тихо или готово безгласно као издах.  

 

7. б)  „Мирисање цвета“  

Кажемо и покажемо учесницима да замисле цвет и како миришу онај цвет чији 

мирис највише воле и да дуууугооо удишу мирис на нос и потом га исто тако дуууго 

издишу уз глас Хааа на уста – поновити неколико пута. Ову вежбу могу да раде и седећи 

или стојећи у кругу.  

 

7. ц) „Колибри зујање“ 

Затворених очију замислите малог колибрија како лети око вашег цвета и лагано 

дубоко удахните и издишите полако испуштајући звук зујања крила колибрија (хумминг 

бирд). Усне се једва додирују и вибрирају при стварању звука -Хммммммм.....неколико 

минута ..... 



8. Како се сада осећам? 

Разговор са ученицима на тему како су се осећали током радионице, шта им је пријало, 

шта не, шта мисле да ли је и како смех користан за нас ...?  

9. Смехоквиз – Тачно /Нетачно о смеху  

Могу се поделити у групе и може се направити „такмичење“ или се квиз може 

направити у дигиталној форми .....образложења одговора налазе се у презентацији 

тако да водитељи могу додатно поразговарати о сваком одговору  

1. Деца смехом саопшавају другој деци да желе да се друже  Т Н 

2. Смехом можемо да смањимо напетост     Т Н 

3. Смех подстиче незадовољство и несрећу     Т Н 

4. Смех нас штити од зараза и инфекција     Т Н 

5. Када смо са људима који се смеју ми се осећамо несрећније  Т Н 

6. Кад неког насмејемо осећамо се боље и прихваћеније   Т Н 

7. Смех уме да буде заразан и чак да изазове „епидемију смејања“ Т Н 

8. Смех можемо вежбати        Т Н 

9. И када нам ништа није смешно, а смејемо се -смех је добар за нас Т Н 

10. Људи који вежбају смех су срећнији и више се друже   Т Н 

11. Смех није увек свима пријатан      Т Н 

 

За крај – у зависности од дужине радионице:  

 

Пица- паста игра  

Помаже учесницима да се сами себи смеју са лагодношћу и да превазиђу 

нелагодност због грешака које раде. 

Играчи стану у круг, једна особа каже један, онда даље броје до десет, а особа после броја 

десет крене поново од броја један. Када су се снашли у бројању замолите их да кажу пица 

уместо броја 2, а паста уместо броја 7.  

Правило је да треба говорити гласно, без застајкивања, а свако ко направи грешку или 

коме треба дуго времена треба да стане у средину круга и почне да показује на себе и 

смеје се, а остали тапшу и говоре: „Јако добро, јако добро, јееее.... да би показали како 

им се допада ова геста. 

У наставку игре промените лозинку у нешто друго, као јогурт/павлака, банана/грожђе, 

чоколада /бомбона или слично. Могу се користити и покрети уместо речи. 

 

Напомена : 

Сценарио модификовати у складу са дужином времена које школа издваја за 

радионицу и узрастом ученика. Активности користити и за колеге :) СРЕТНО ! :)  


