
manjše kartonske škatle (od čevljev)
različno sadje (hruške, jabolka, mandarina, pomaranča, limona, banana, kivi)
A4 listi paprija
barvice

RAZLIČNOST 3-6

do 3 
skupine

15 do 45 
minut

KAKO RAZUMETI RAZLIČNOST

- prepoznavati različne predmete,
- prepoznati pomembnost in vlogo različnosti, 
- razvijati gibalne sposobnosti in motoriko.



Priprava
V tri kartonske škatle položimo po en sadež. V pokrovu škatle naredimo majhno odprtino, da 
lahko otrok seže vanjo. Vsako škatlo tudi označimo z izbranim simbolom (npr. zvezdica, luna, 
sonce, rožica in metulj).

Prvi korak
Otroke razdelimo v tri skupine in vsaki skupini prinesemo po eno škatlo, en A4 list papirja in šop 
barvic.

Drugi korak
Vsaki skupini najprej naročimo, da prerišejo simbol iz škatle na vrh lista, ki so ga dobili. Nato, 
vsak v skupini seže v škatlo brez, da bi gledal in skuša ugotoviti, kaj je v njej. Skupaj se odločijo 
in narišejo, kaj je v prvi škatli. Ko vse skupine narišejo, kaj je v škatlah, škatle zamenjamo in 
ponovimo vajo. Dejavnost zaključimo, ko so vse tri škatle obiskale vse skupine.

Tretji korak
Skupaj preverimo, kaj je bilo v škatlah. Odpremo vse škatle in skupine pokažejo, kaj so narisale. 
Če so pravilo ugotovili, si narišejo kljukico, če ne naredijo križec in na drugo stran narišejo sadje, 
ki je bilo v škatli.

Četrti korak
Z otroci se pogovorimo o dejavnosti. Sledimo lahko naslednjim vprašanjem. 
Ali je bila vaja težka?
Koliko različnih sadežev je bilo v škatlah?
Po čem ste prepoznali, da so drugačni?
Ali ste se lahko odločili za eno sadje ali je kdo v skupini mislil drugače?
Ali imate radi katero sadje iz škatle?
Ali je sadje zdravo?
Ali je dobro jesti veliko različnega sadja?
Ali ste se lahko uskladili o tem, kdo v skupini bo risal?
Kako ste vedeli, kdo bo risal?

Na koncu lahko kratko povzamemo, da je različnost pomembna. Tako kot je pomembno, da jemo 
veliko različnega sadja, da dobimo različne vitamine, je dobro tudi, da smo ljudje različni med 
seboj in imamo različne talente. Ti nam omogočajo, da si v življenju pomagamo, sodelujemo in 
tako soustvarjamo skupnost bolj srečno in veselo.

Namig: Dejavnost lahko izvedemo tudi z različnimi predmeti, če ne želimo uporabiti sadja, npr. 
z različnimi pisarniškimi pripomočki (svinčnik, radirka, ravnilo, šilček, neostre škarje, blokec idr.)


