ODGOVORNOST

3-6

vsi skupaj

RAZREDNI SEZNAM
ODGOVORNOSTI

30 minut

Otroci bodo preko dejavnosti osvojili naslednje veščine in zmožnosti:
- razumeti odgovorno vedenje ter tako tudi delovati,
- oblikovati lik odgovornega otroka,
- kritično ovrednotiti posamezno neodgovorno vedenje.

Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov:
- stoli ali blazine za otroke, da se lahko posedejo v krog,
- ﬂip-chart oz. predstavitvena tabla in papir,
- pisala,
- 3 kosi okroglih papirjev (zelena, rumena, rdeča), ki v uvodu služijo kot semafor.

Opis dejavnosti:
To je dejavnost v razredu, kjer morajo na začetku vsi otroci sedeti v krogu. Priporočljivo je, da se ta
dejavnost izvede v prvih dneh vsakega šolskega leta, saj bo služila komunikaciji, gradnji skupnosti in
krepitvi povezanosti ter pomagala ustvarjati ozračje sodelovanja, vključenosti in dobre volje.
1. Kot vodja najprej povabimo otroke, da se igrajo igro semaforja (nekdo je semafor, ostali pa
predstavljajo promet, pri tem pa vloge menjamo), da jih tako začetno seznanimo s pojmom pravil in
odgovornosti.
2. Po igri otroke spodbudimo, da kritično premislijo igro in se tako vključijo v razmišljanje o tem, zakaj
imamo semaforje, kakšen bi bil promet, če ne bi bilo semaforjev, zakaj potrebujemo pravila v naših
življenjih in zakaj potrebujemo odgovornosti. Kje še poznamo pravila in odgovornosti (poleg prometa,
npr. doma, v šoli, na počitnicah, ipd.)?
3. Nato kot vodja povabimo otroke, da skupaj z nami razmišljajo, kako bi pravila in odgovornosti
vpeljali v skupino oz. razred. Kakšne ideje imajo glede odgovornosti, ki bi jih morali do konca leta
upoštevati vsi?
4. Vsi skupaj potem poskusimo oblikovati seznam od pet do deset odgovornosti ter vsako napišemo
ali narišemo s simbolom na list papirja, ki ga potem lahko prilepimo na tablo ali steno.
5. V zaključku te dejavnosti otrokom dodelimo še domačo nalogo, da razmislijo o posledicah za tiste
otroke in za vas, če ne boste spoštovali teh odgovornosti. O možnih rešitvah glede tega odprtega
vprašanja se pogovorite naslednji dan. Skozi vse leto se potem teh odgovornosti držimo.

