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90 minut
MOJ PRIJATELJ

Preko dialoga otroke spodbuditi k razmišljanju o prijateljstvu.
Otroke spoznavati med seboj s temo prijateljstva.
Spodbujati otroke k dobrim odnosom, ki jih imajo s prijatelji.

Slike za zgodbo so dosegljive na: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2018/08/story.pdf

trd papir
barvni in beli listi
voščenke
barvice
nalepke
škarje



Priprava 
Natisnemo ali pripravimo si slike za prikaz zgodbe. 

Prvi korak 
Otroke vprašamo, kaj mislijo, kdo je prijatelj? Kakšne lastnosti ima prijatelj?  

Drugi korak – zgodba o »Dveh prijateljih« 
Otrokom preberemo zgodbo s pomočjo slik, ki smo si jih pripravili. 

»Nekega dne sta se dolgoletna prijatelja sprehajala po gozdu (pokažemo sliko 1). Kar naenkrat 
se iz gozda prikaže velik rjav medved (slika 2), ki se zapodi proti njima in zarenči (slika 3). Eden 
izmed fantov se tako prestraši, da začne bežati in spleza na drevo, kjer se skrije med veje in 
čaka, da medved odide. Ob tem pa popolnoma pozabi na svojega prijatelja (slika 4). Drugi fant 
pa od strahu pred medvedom otrpne in se, ko vidi, da je njegov prijatelj na varnem v krošnji, uleže 
na tla in se naredi, kot, da je mrtev ter leži negibno (slika 5).  Medved ves presenečen pristopi k 
ležečem fantu in ga prevoha od glave do peta (slika 6). Fant zadržuje dih in ostaja negiben, saj 
ne želi, da bi medved zaznal, da je živ. Medved ga še enkrat povoha in poliže (slika 7), vendar 
se kmalu naveliča, prepozna, da ni nevaren in se umakne nazaj v gozd (slika 8). Ko medveda ni 
več, se fant, ki je na drevesu, počasi spusti na tla in se smeji prijatelju, ki ga je medved ovohaval 
(slika 9) in mu reče: »Hej, le kaj ti je medved prišepnil na uho?« In prijatelj mu odgovori: »Medved 
mi je rekel, da tisti, ki zbeži, ko je njegov prijatelj v nevarnosti, ni pravi prijatelj!«  

Ko preberemo zgodbo povprašajmo otroke, kaj si mislijo o njej. Ali je bil fant, ki se je skril na drevo 
pravi prijatelj? Kaj bi lahko naredil? Ipd. 

Tretji korak – izdelovanje kartic za prijatelje 
Otrokom predstavimo pripravo in pisanje kartic oz. voščilnic, kot nekaj s čimer lahko izkazujemo 
prijateljstvo. V naprej imamo pripravljenih na eni mizi že nekaj narejenih primerov kartic, na drugih 
mizah pa imamo pripravljen gradiva, iz katerih bodo otroci sami izdelovali kartice. Ob izdelovanju 
kartic smo ves čas pozorni na morebitne konfl ikte, če se ti pojavijo. Situacijo lahko izkoristimo kot 
priložnost, da otrokom pokažemo, kako lahko skupaj najdemo rešitev, npr. če je ostal samo še en 
metuljček za kartico, želita pa ga imeti dva otroka. Preprosto, ali poiščemo nov material, izrežemo 
novega metuljčka, metuljčka narišemo ali 
pa poiščemo drugo podobo. 

Četrti korak 
Otroke povabimo, da si razdelijo kartice. 
Ob tem, ko predajajo kartico prijatelju, pa 
skušajo povedati, kaj so morda napisali 
v kartico o prijateljstvu ali pa poskušajo 
ubesediti, kaj jim prijateljstvo predstavlja. 

Dodatna dejavnost

Ples na papirju ali kosu blaga 

Otrokom razdelite časopisni papir ali kose blaga. Postavijo se v pare in stopijo na časopis ali kos 
blaga. Navodilo je, da ko zaslišijo glasbo, začnejo plesati, ko pa glasba preneha, se ustavijo, 
vendar morajo stati na časopisnem papirju ali kosu blaga. Trik pa je, da pred vsakim vnovičnim 
predvajanju glasbe časopisni papir ali kos blaga prepognejo na pol, tako da je na koncu le-ta 
že zelo majhen in je na njem vedno težje stati. Par pa si lahko med seboj pomaga, tako da se 
podpirata med seboj. Par, ki ostane v igri najdlje, zmaga. 


