REŠEVANJE SPOROV

3-6

10-20

KAKO REŠEVATI SPORE?

1 ura

Teme dejavnosti so: naslavljanje čustev in občutij, nasilje, čustvena inteligenca, družbene kompetence, odgovornost, fair play.
Cilji dejavnosti so:
- naučiti otroke prepoznati mejo med igro in nasiljem,
- sprejemanje in spoštovanje občutij drugih,
- reševanje konﬂiktov,
- spodbujanje otrok, da spregovorijo o svojih občutjih.

Dejavnost je razdeljena na dva koraka. Potrebovali bomo naslednja gradiva in pripomočke:
Prvi korak: vrv, debel lepilni trak ali nekaj, s čimer bomo lahko naredili velik krog ali črto na tleh.
Drugi korak: A4 listi paprija in pisala.

Prvi korak
Z vrvjo ali podobnim pripomočkom na tleh naredimo krog ali črto in otroke razdelimo v pare.
Eden izmed para gre v notranjost kroga/na eno stran črte, drugi ostane zunaj črte kroga. Stojita
tako, da si gledata iz oči v oči.
Roke držita pred seboj in se nanje naslonita. Nato oba začneta drug drugega rahlo porivati nazaj.
Pravilo je, da ne sme biti nihče poškodovan ali kakorkoli prizadet. V vsakem trenutku lahko
rečemo mi ali katerikoli izmed otrok v paru STOP in igra se zaključi.
Po nekaj minutah porivanja zaključimo dejavnost s kratko reﬂeksijo, pri kateri lahko uporabimo
sledeča vprašanja:
- Kako si se počutil med dejavnostjo?
- Ali se ti je igra zdela poštena? Zakaj ja in zakaj ne?
- Bi si želel kaj spremeniti v drugi ponovitvi?
Po tem kratkem pogovoru, vajo ponovimo ter upoštevamo predloge otrok (kolikor je to mogoče).
Po nekaj minutah, zopet naredimo kratko reﬂeksijo, kjer lahko sledimo naslednjim vprašanjem:
- Kako se ti je zdelo tokrat, kako si se počutil?
- Ali se vam zdi, da je bilo ta igra nasilna?
- Ali je bilo tokrat bolj pošteno?
- Ali ste opazili še kaj drugega?
- Kako si se počutil, če je bil tvoj nasprotnik močnejši/šibkejši?
- Kdo se je bolj zabaval – šibkejši ali močnejši?
Med prvim in drugim korakom naredimo kratek premor, da se otroci po prerivanju dobro umirijo.
Drugi korak
Z otroci kratko razpravljamo na podlagi naslednjih vprašanj:
- Ali so prepiri lahko pravični?
- Ali poznajo kakšen primer prepira, ki ni bil pravičen?
- Ali so lahko prepiri samo ﬁzični?
- Kako ločimo pravi prepir od igre?

