PRAVIČNOST

7-11

skupine po 10

NEPRAVIČNA IGRA NI
IGRA

40 minut

Namen dejavnosti je razvoj razumevanja nepravičnosti in prikaz, kako je lahko le-ta kruta, še
posebej takrat kadar koga z njo diskriminiramo.

- igralne kocke s pikami/števili od 1 do 6,
- igralne kocke, ki imajo številka 4, 5 in 6 izbrisana ali prelepljena (ne štejejo)

Priprava
Dejavnost je sestavljena iz preproste igre, v kateri “tekmovalci” mečejo kocke in na podlagi števila
pik, ki jih vržejo, naredijo toliko korakov naprej proti cilju (končni točki). V prostoru ali zunaj, kjer
se nahajamo, označimo začetno in končno točko, ki je postavljena tako daleč kot nam to dopušča
prostor (če smo npr. zunaj naj ta razdalja ne presega 20 metrov). Igra se lahko igra s skupinami
do 10 učencev.
Otrokom bomo razdelili različne kocke glede na različna merila kot so mesec rojstnega dne, spol,
višina, barva las, barva čevljev itd. Otroci naj ne vedo za to kategorizacijo in jih povabimo, da
igrajo z vrsto kocke, ki so jo dobili. igro končamo, ko polovica otrok doseže ciljno črto. O pojmu
pravičnosti ali o sami igri ne razpravljajmo na začetku igre ne glede na to, ali se bodo otroci
strinjali ali ne. O tem bomo razpravljali na koncu dejavnosti.
Prvi korak
Z otroci se posedemo v krog in začnemo z razpravo. Sledimo lahko naslednjim vprašanjem:
Ali ste uživali v igri?
Ali je bila pravična?
Kako ste se počutili tisti s kocko, ki je imela izbrisane visoke številke?
Kako ste se počutili tisti z nedotaknjeno kocko?
Ali ste imeli željo, da bi pomagali drugemu?
Kaj pa v življenju, če bi pike ponazarjale lastnosti ljudi? In so tisti z manj pikami prikrajšani?
Ali je pomembno takšnim ljudem/skupinam pomagati in poskrbeti za enakopravnost?
Drugi korak
Otrokom povemo, kako smo določili, kdo bo dobil katero kocko – na podlagi meseca rojstega
dneva, barve las, višine itd.
Tretji korak
Povabimo otroke, da razmislijo in povedo, kaj je pravičnost. Povemo jim tudi, da kar se zdi za eno
osebo ali skupnost pravično, je hkrati za drugo osebo ali skupnost nepravično.

