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Vježbe za podizanje energije      

(energizeri) 
ŠTO SU ENERGIZERI I ZAŠTO SU VAŽNI? 

 

Energizeri ili vježbe za podizanje energije su vježbe koje se koriste za podizanje energije ili 

poboljšanje raspoloženja nakon mentalno zahtjevnih aktivnosti. One se provode u obliku 

igara koje se održavaju na početku radionice kako bi se sudionici razbudili, ali i između vježbi 

kako bi se održala koncentracija sudionika za provođenje daljnje aktivnosti.  

PRIMJERI AKTIVNOSTI 

                    

1. MINISTARSTVO SMIJEŠNOG HODANJA 

Jedan član grupe zadaje način hodanja ostalim članovima 

grupe. Hodanje mora biti što smješnije, da uključi što više 

dijelova tijela. Ostali ga se članovi trude što vjernije 

oponašati. Svi članovi moraju sudjelovati i svatko od njih 

mora barem jednom biti „ministar” koji zadaje način  

hodanja.                                                                                    
Nakon igre se ispituje:  

• Kako vam se svidjela igra? 

• Koje hodanje vam je bilo najsmješnije? 

• Tko je bio najuspješniji u smiješnom hodanju? 

• Kako ste se osjećali za vrijeme igre, a kako nakon nje? 
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3. RUKOVANJE 

Upute voditelja: 

Ovo je jednostavna igra u kojoj će vaš zadatak bit 

rukovati se sa svakim iz skupine, ne izgovarajući pritom 

ni jednu riječ. Slobodno se krećite po cijeloj učionici i 

kada se s nekim sretnete, zamislite da je to vaša izuzetno 

draga prijateljica ili prijatelj kojeg niste dugo vidjeli i 

srdačno mu stisnite ruku. Pozor, u ovoj igri se ne govori! 

Nakon što se svatko bude sa svakim rukovao, vratiti ćete 

se na svoja mjesta u krugu. Izvolite, krenimo! 

Rasprava: 

1. Je li vam ova aktivnost bila ugodna? 
2. Kako ste se osjećali kad ste primali i davali znakove srdačnosti? 

 

 

 

 

                                                                                          

2. ČIŠĆENJE DVORANE 

Igrači su raštrkani po danom prostoru, a zadatak im je da, 

kad dođu u posjed lopte, njome gađaju najbližeg sudionika. 

Pogođeni sudionik sjeda na pod i čeka završetak igre iz koje 

je ispao. Svi igrači, osim onoga koji ima loptu, mogu se 

kretati u bilo kojem pravcu. Kad igrač dođe do lopte mora 

ostati na mjestu gdje ju je uhvatio. Igra traje sve dok prostor 

ne bude pročišćen, odnosno dok zadnji igrač ne ostane sam 

s loptom na nogama. On je i pobjednik. Igrač koji je gađan 

može uhvatiti loptu i tada on gađa druge igrače. No ispadne 

li mu lopta iz ruku i on je ispao. 
 

 

 

 

 

 


