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1.  O PROJEKTU AVAL

Nenehne spremembe, s katerimi se soočamo v sodobnem svetu, povzročajo negotovost in nestabilnost na različnih 
področjih življenja, na primer v družini, šoli, na delu in drugje. Zato je pomembno, da se določenih stvari naučimo že zelo 
zgodaj, saj nam le-te pomagajo pri našem razvoju v zrele osebe. Mednje štejemo spoštovanje do sebe, spoštovanje do 
drugih in skrbno delovanje do vsega okoli nas. Če sledimo smernicam UNESCA iz leta 2014 pod sloganom »Učenje za 
skupno življenje« (Learning to live together) je eden izmed pristopov, s katerimi se lahko uspešno spoprimemo z omen-
jeno negotovostjo in posledicami le-te, medkulturno izobraževanje. To vključuje načelo spoštovanja različnosti, načelo 
enakosti in načelo družbene odgovornosti.

Projekt AVAL tvori ekipa desetih partnerskih organizacij (nevladnih organizacij, univerz in svetovalnih podjetij) iz osmih 
evropskih držav, kjer so združena njihova znanja in izkušnje na področju predšolske vzgoje in usposabljanja učiteljev. 
Namen tega združenja je, da bi oblikovali zanimva in uporabna učna gradiva, ki nastajajo v okviru projekta.

Projekt je namenjen pedagoškemu osebju, ki si želi poglabljati svoje znanje in razumevanje razvojnih procesov, ki so 
povezani z etiko in vrednotami. V priročniku so tako predstavljani inovativni, na posameznika osredotočeni in celostni 
metodološki pristopi, ki se jih lahko uporablja pri delu z otroki. 

Razvita učna gradiva so namenjena vsem, ki delujejo v okviru predšolske vzgoje (starost otrok do 6 let), kakor tudi na 
nižjih stopnjah osnovnošolskega izobraževanja (starost otrok med 6 in 11 let). Da bi sledili potrebi po prilagojenem in indi-
vidualiziranem, na posameznega otroka osredotočenem učenju so to interaktivna orodja, ustvarjalne dejavnosti, ter ostali 
primeri dobrih praks na področju kritičnega mišljenja in etične vzgoje

Namen projekta AVAL je sooblikovati ustvarjalno in dejavno učno okolje, ki sledi trem stebrom projekta: 

• OSEBNE ETIČNE VREDNOTE – samopodoba, zavest o sebi kot posamezniku - »jaz«

•  DEMOKRATIČNE IN DRUŽBENE VREDNOTE - živeti v skupnosti oz. medsebojni odvisnosti z drugimi -   
 »jaz in drugi«

•  OKOLJSKE VREDNOTE – živimo in si delimo skupen planet, Zemljo

Razvita učna gradiva in pristopi so usmerjeni v osvajanje vrednot in moralnih načel, ki bodo otrokom predstavljala vodila 
v njihovem življenju.  

Za več informacij o projektu, obiščite našo spletno stran: 

http://valueseducation.odl.org/ 
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Etična vzgoja1 je vidik izobraževalnega procesa, ki je v sodobnem svetu zelo pomemben, saj omogoča otrokom, da 
že od najzgodnejšega obdobja oblikujejo svoje predstave in razmišljajo o vrednotah ter o temeljnih etičnih pojmih, 
kot so  spoštovanje, odgovornost, pravičnost, samopodoba, varovanje okolja,  onesnaževanje in recikliranje, skupnost, 
prijateljstvo in drugi. Etična vzgoja hkrati pomaga otrokom pri razvijanju vrlin in veščin, ki so pomembne za njih same ter 
za skupnost, v kateri živijo. Strahovnik to področje opredeli na naslednji način. 

„Izraz etična vzgoja oz. izobraževanje za etiko in vrednote se nanaša na vse vidike vzgojno-izobraževalnega 
procesa, ko so izrecno ali posredno povezane z etičnimi  razsežnostmi življenja in so takšni, da jih lahko 
oblikujemo, usmerjamo in spremljamo z ustreznimi vzgojno-izobraževalnimi pristopi in orodji. Glavni cilji 
je pri otrocih spodbuditi etično refleksijo, razviti moralno zavedanje, odgovornost in sočutje, jim predstaviti 
temeljna etična načela in vrednote ter jim pomagati pri razvoju intelektualnih sposobnosti (kritično mišljenje, 
vrednotenje, refleksija, raziskovanje, razumevanje, odločanje, nekognitivne sposobnosti in naravnanosti, 
kot sta npr. sočutje in skrb). Gre torej za oblikovanje podlage za sprejemanje odgovornih moralnih sodb in 
odkrivanje pristopov, ki lahko vodijo do etičnega vzdušja v razredu in šoli na splošno (šola kot etična, na 
vrednotah utemeljena skupnost). Končni cilj je kultiviranje kritičnih in odgovornih posameznikov, tako na 
ravni lokalnih skupnostih kot tudi globalne družbe, ki naj bi zavzeto delovali za skupno dobro.” (Ćurko et al., 
2015, 5).

Tak širok namen etične vzgoje je usklajen s potrebami sodobne družbe, ki ni soočena le s finančnimi, gospodarskimi ali 
političnimi krizami in izzivi, temveč tudi z etičnimi izzivi. Potreba po etični vzgoji je vse bolj neposredno razvidna, hkrati pa 
so na tem področju že oblikovani sodobni in celoviti pristopi, ki otroke spodbujajo k razmisleku o vrednotah ter etičnem 
delovanju. Ključna spodbuda pri etični vzgoji ni otrokom zgolj povedati, kaj je dobro in prav, ampak naučiti otroke, da 
razmišljajo o vrednotah ter jih tudi sami osmislijo in sooblikujejo. Le tako bodo lahko ustrezno razumeli sebe in svet okoli 
njih. Otroke tako spodbujamo, da raziskujejo lastna stališča in stališča drugih, čustva in vrednotenja ter vse drug, kar jim 
lahko oblikuje temeljno orientacijo v življenju.  

V priročniku, ki je pred vami, smo partnerji projekta AVAL pripravili 46 uporabnih učnih gradiv, ki temeljijo na različnih 
pristopih in metodah. Vsa učna gradiva so vam na voljo za delo z vašimi otroci.

Če želite izvedeti več o etični vzgoji sledite literaturi in virom, ki so na koncu priročnika. Prav tako lahko stopite v stik s 
partnerji projeka AVAL. Želimo vam prijetno doživetje etične vzgoje!

2.  KAJ JE ETIČNA VZGOJA? 

1  Za to področje so v rabi raznoliki izrazi. Tu uporabljamo izraz etična vzgoja kot kratek način nanašanja na vidike vzgoje in izobraževanja, ki so 
posredno ali neposredno povezani z etiko in vrednotami ter kot krovno ustreznico temu, kar v angleškem jeziku nastopa kot ethical education, 
pa tudi kot ethics education, moral education, values education in podobno.
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Priročnik je namenjen učiteljem, vzgojiteljem, staršem in skrbnikom, ki na kakršen koli način prispevajo k izobraževanju 
in vzgoji otrok v starosti od 0 do 11 let. V priročniku se nahajajo različne etične teme, s katerimi lahko otrokom pomagate 
in jih spodbudite k raziskovanju sveta ter razumevanju sebe v odnosu do skupnosti in okolja.

Vseh 46 prosto dostopnih učnih gradiv je mogoče prilagoditi in jih izvajati tako v formalnem kot neformalnem izo-
braževanju ter vsakodnevnih dejavnostih.

Učna gradiva so razdeljena na tri področja etične vzgoje:

Učna gradiva so razdeljena v tri starostne skupine, in sicer 0-3 let, 3-6 let in 7-11 let. Vsaka starostna skupina temelji 
na različnih pristopih in metodologijah, ki so prilagojene razvojnim stopnjam otroka na čustvenem oz. odnosnostnem, 
spoznavnem, fizičnem oz. motoričnem in jezikovnem področju. 

Dejavnosti v priročniku so oblikovane tako, da so otroci lahko aktivno vključeni v sam učni proces. To pomeni, da je proces 
učenja osrediščen na otroke, kjer le-ti ključno sooblikujejo smiselnost dejavnosti, ki jih tako vodijo do njihovega učenja.

Učna gradiva so zasnovana vključevalno in interaktivno, zato le-ta vključujejo vsakodnevne probleme, izzive, situacije in 
stvari, ki jih otroci poznajo in pritegnejo njihovo pozornost. Poleg tega so dejavnosti oblikovane tako, da spodbujajo otroke 
k razvijanju lastnih kompetenc.

Učni cilji dejavnosti so povezani z etično vzgojo, ki spodbuja k razvoju znanj, vrlin, vrednot, vedenj preko izbranih etičnih 
tem.

Izbrane etične teme in učne metode otroke spodbujajo tudi, da kritično razmišljajo o okolju, stvareh, sebi in drugih ter tako 
krepijo samozavest, samozavedanje, samostojnost ter nenazadnje prepoznavajo, kaj je dobro za njihovo življenje.

ETIČNE VREDNOTE: razvijanje in razumevanje osebnih vrednot in kako so le-te povezane 
z osebnimi prepričanji, čustvi, potrebami in željami

DEMOKRATIČNE IN DRUŽBENE VREDNOTE: Îrazumevanje pomembnosti ustvarjanja 
in urejanja različnih odnosov v skupnosti

OKOLJSKE VREDNOTE: raziskovanje okolja in ozaveščanje o problemih, iskanje rešitev 
in ozaveščanje o pomembnosti okolja za naše preživetje   

2.1.  UVOD V METODOLOGIJO IN UČNI NAČRT
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3.  KAKO UPORABLJATI UČNA GRADIVA

Vse predstavljene teme so povezane z etično vzgojo. Razdeljene so na tri področja (etične vrednote, demokratične in 
družbene vrednote, okoljske vrednote), vsako pa je nadalje razdeljeno na tri starostne skupine (0-3, 3-6, 7-11 let).

Teme učnih gradiv so povezane z enim izmed omenjenih treh področij. Vsako učno gradivo se lahko uporablja samosto-
jno oz. ne glede na ostala gradiva za izbrano področje. 

Učni cilji in učni pristopi so prilagojeni določeni starostni skupini in razvojni stopnji otrok. Posamezno učno gradivo lahko 
poljubno tudi prilagodite vašim željam in potrebam ter sposobnostim otrok.

Spodnja tabela simbolov pojasnjuje vsak simbol v predlogi učnega gradiva, s katerim si lahko pomagate pri razumevanju 
gradiva ter izvajanju opisanih dejavnosti in doseganju ciljev na različnih razvojnih področjih.
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TEMA: Naslov teme, ki predstavlja določeno področje etične vzgoje in je obravnavano v 
učni dejavnosti. 

NASLOV: Naslov določenega učnega gradiva oz. njegove teme.

ČAS: Okvirni čas, ki je potreben za izvedbo dejavnosti (vanj ni všteta sama priprava na 
dejavnost). 

PRIPOMOČKI IN GRADIVA: 
Seznam pripomočkov, virov in gradiv, ki so potrebni za izvedbo učne dejavnosti.  

VELIKOST SKUPINE: Otroci v starostnem obdobju med 0 in 11 leti se med seboj razlikujejo 
glede na čustveni, spoznavni, jezikovni in motorični razvoj. 
Priporočamo, da dejavnosti z najmlajšimi izvajate v majhnih skupinah.
Določene dejavnosti lahko izvajate tudi individualno.
Prilagodite velikost skupine in izvedbo dejavnosti glede na dejanske zmožnosti, potrebe in 
želje otrok.

UČNI CILJI:
Učni cilji (za področje etične vzgoje), ki naj bi jih v okviru učne dejavnosti dosegli.   
Za najmlajše starostne skupine so cilji tesno povezani tudi z razvijanjem gibalnih veščin, 
ki so hkrati  povezane z razvojem spoznavnih veščin. Vse veščine otroci praviloma najbolj 
učinkovito osvajajo v okviru celostnega pristopa, ki vključuje vsa razvojna področja.

POTEK: 
Opis poteka učne dejavnosti po korakih. 
Dejavnost lahko prilagodite zmožnostim, željam in potrebam otrok.

ČUSTVENO OZ. 
ODNOSNOSTNO

RAZVOJNO 
PODROČJE  

FIZIČNO OZ.
MOTORIČNO SPOZNAVNO JEZIKOVNO

RAZLAGA SIMBOLOV
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3.1.  UČNA GRADIVA



0-3



- preprosta barvna slika gosenice (lahko uporabimo sliko spodaj)
- predloga metulja, ki bo primerna za barvanje (število predlog je enako številu udeleženih otrok 
pri tej aktivnosti) 
- voščenke 
- prijetna glasba 

USTVARJALNOST 0-3

vsi

20-45 minut
NAGAJIVA GOSENICA

Cilj aktivnosti je spodbuditi otroke k ustvarjanju, h krepitvi domišljije in samozavesti. 
Natančneje:
- spodbujanje in krepitev domišljije pri otrocih, medtem ko preko domišljije, med ponavljanjem 
gibov za učiteljem, prepoznavajo zgodbo,
-  krepitev samozavesti in spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih medtem, ko izvajajo gibe, plešejo, 
barvajo in se izražajo na svoj način, 
- spodbujanje razvijanja fine motorike, medtem ko barvajo in ustvarjajo.



Prvi korak
Pred samo aktivnostjo pripravimo sliko gosenice in natisnemo dovoljšnje število predlog metulja.

Drugi korak
Otroke posedemo v tišini na tla v krog. Na sredino kroga položimo sliko gosenice (sliko gosenice 
lahko pripnemo/nalepimo tudi na tablo).
  
Tretji korak
Otrokom pojasnimo, da naj ponavljajo za nami, kar jim bomo pokazali.

Četrti korak
Hkrati začnemo govoriti in kazati s telesom ter kazalcem naslednje besedilo:

- “Nekega sončnega dne je gosenica plezala na drevo.”(Migamo s kazalcem in ponazarjamo, 
kako gosenica leze po deblu navzgor. Otroci ponavljajo za nami.)

- “Kar naenkrat se gosenica ustavi in pogleda mene in pogleda tebe...” (Prenehamo gibati s 
kazalcem in konico prsta najprej usmerimo nase, nato na otroke. Otroci ponavljajo gibe.)

- “Gosenico bom vzela/a s seboj in jo položil/a v majhno škatlico.” (Vzamemo navidezno gosenico 
iz debla in si jo položimo v dlan, ki jo nato zapremo. Otroci ponavljajo za nami.)

-  “Ne pobegni mi!” (Z drugo roko žugamo proti zaprti pesti (škatlici, kjer je skrita gosenica). Otroci 
ponavljajo.)

- “Zdaj bom pogledal/a v škatlico, da vidim, kako si...joj, kje pa si?! Gosenice ni več!” (Odpremo 
dlan in se začudimo, da je prazna, in nato z obema odprtima rokama migamo v obe smeri (ni, ni, 
gosenice ni več). Otroci ponavljajo za nami.)

- “Ampak, kam je šla?” Malce se ozremo po prostoru in pogledamo skozi okno ter rečemo: “Oh, 
tukaj si, postala si čudovit barven metulj!” (Oponašamo letenje metulja, otroci ponavljajo za nami.)

Peti korak
V tem koraku pojasnimo otrokom, da vzamejo podloge metulja in voščenke ter pobarvajo metulje, 
kakor so si jih predstavljali.

Šesti korak
Medtem ko otroci barvajo metulje, lahko v ozadju predvajamo prijetno glasbo. Ko zaključijo z 
barvanjem, povabimo otroke na ples metuljev, tako da vsak vzame svojega metulja in se z njim 
giblje po prostoru.

(Del aktivnosti sledi primeru iz priročnika Vrednote za predšolske otroke, ki je v celoti dostopen 
na URL: http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf)



povečevalno steklo
ogledalo
svinčniki
A4 listi papir
barvice
voščenke
fl omastri
kartonaste škatle
različni predmeti, ki predstavljajo »zaklad«: 
leča
čičerika
oblačila
makaroni
špageti

RADOVEDNOST 0-3

2 in več

15-20 minut na 
dejavnost

RAZISKOVANJE IN 
ODKRIVANJE

Radovednost lahko opredelimo kot željo po vedenju, poznavanju in razumevanju. Je nepogrešljiva 
vrlina pri znanstvenem razmišljanju in koiščemo odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavlja svet, 
ki nas obdaja. 
Glavni namen sledečih dejavnosti je raziskovanje okolice in preko le tega pri otrocih:
- spodbujati pozitivno naravnanost do radovednosti, 
- okrepiti željo po spoznavanju in razumevanju,
- prepoznavati več oblik radovednosti,
- spodbujati ustvarjalno razmišljanje.



Predkorak
Otroke motiviramo tako, da jim razdelimo 
povečlevalna stekla. Razložimo jim, da je 
opazovanje osnovni pristop k raziskovanju. 
Povečevalno steklo pa nam bo še posebej 
v pomoč, ker lahko z njim na stvareh vidimo 
najmanjše podrobnosti, ki jih s prostim očesom 
morda sploh ne zaznamo.

Prvi korak – ogledalce, ogledalce
Z otroci se postavimo pred ogledala in jim damo 
navodila, da poiščejo svoj nos, svoje oči, ušesa 
itd. Če nimamo ogledal, lahko razporedimo otroke v pare ali manjše skupine ter ponovimo 
navodila tako, da poiščejo npr. nos pri sosedu.

Drugi korak – skriti zaklad
V učilnici skrijemo določeno igračo in naredimo zemljevid. Lahko ga narišemo na tablo, kjer ga 
bodo videli vsi, lahko pa naredimo več izvodov in otroke razdelimo v skupine. Za najmlajšeje 
možnost tudi, da jim le ustno dajemo navodila oz. namige, npr.:
- za veliko okroglo in odbijajočo stvarjo (za veliko žogo),
- v kvadratnem predmetu, kjer je natisnjenih veliko črk in slik (v knjigi),
- pri tem, kar me objema in mi daje toploto (plašč) itd.
Ustvarimo lahko toliko namigov, kolikor želimo  oz. se igro igramo, dokler so otroci motivirani.

Tretji korak – raziskuj in odkrij
Pred nami je dejavnost, kjer se bodo otroci lahko umazali, zato jim prejšnji dan naročimo, da 
prinesejo s seboj dodatna oblačila. Učilnico pripravimo tako, da na tla položimo večje kose 
časopisa ali polivinil, s čimer bomo zaščitili tla. Pripravimo si tudi kartonaste škatle, v katere 
položimo različne predmete npr. špagete, listje, storže, školjke, kamenje, oblačila, čevelj ipd.
Ko imamo vse pripravljeno, otroke povabimo, naj zamižijo, ali pa jim zavežemo oči ter jih 
povabimo, da sežejo v škatle in s tipanjem prepoznavajo predmete v škatlah. 
V škatlah ali posodah imamo lahko tudi različne tekočine, pesek, moko, zemljo ter tudi hrano 
(sadje, zelenjava). K pomoč pri odkrivanju določenih predmetov v škatlah otroke povabimo, da 
uporabijo tudi vonj. 
Upajmo si biti umazani in se ob tem zabavati tudi mi! Spodbujanje radovednosti ni pomembno 
samo za raziskovanje sveta, ampak tudi za spodbujanje druženja.

Četrti korak
Otroke spodbudimo k raziskovanju in radovednosti s pomočjo pogleda. V prvih mesecih je vidno 
polje otroka le okoli 30 cm, kar pa se s starostjo hitro veča. S pomočjo naslednjih dejavnosti lahko 
spodbujamo njihovo radovednost tako, da najmlajšim pokažemo izbran predmet, ki mu sledijo s 
pogledom in sicer na več načinov:
- z roko premikamo predmet,
- na stene učilnice lahko projiciramo različne slike/fi gurice/lučke, 
- jim pokažemo žogice različne barv, ki jih nato mečemo stran od njih,
- navežemo žogico ali drug zanimiv predmet ter jih vlečemo stran od njih,
- predmete pokrivamo in odkrivamo,
- ustvarimo tunele in nato skoznje vlečemo predmete ali potiskamo avtomobilčke.  



DRUŽINA 0-3 

8-10

25 minut
MOJA DRUŽINA IN JAZ

Cilji dejavnosti so:
- spodbujati zavedanje otrok zo njihovi okolici,
- spodbuditi zanimanje za raziskovanje sebe in drugih/družine preko opazovanja, 
- razvijanje gibalnih sposobnosti.

- mala ogledala za vsakega otroka, ki sodeluje pri dejavnosti 



Priprava
Otroke posedemo v krog in na sredino kroga položimo ogledala. Povabimo jih, da si vsak vzame 
eno ogledalo in ko ga ima, se z njim vrne na svoje mesto.

Prvi korak
Otroke povabimo, da se pogledajo v ogledalo. In jih vodimo skozi nekaj vprašanj, kjer spoznavajo 
svoje značinosti na obrazu. Npr.: Kje imaš nos? Pokaži ga. Ali nos trobi kot trobenta? Ali so na 
njem kakšne pege? Kje imaš usta? Pokaži jih. Ali lahko usta pojedo celo lubenico? Ali le manjši 
košček torte? Kje imaš oči? Nežno jih pobožaj. Ali vidijo oči tudi ponoči? itd.

Drugi korak
Otroko povabimo, da se obrnejo k prijatelju oz. jih razdelimo v pare (ali po tri) in jih zopet vodimo 
skozi podobna vprašanja o značilnostih obraza, z razliko, da jih tokrat pokažejo na sosedu. Kje 
ima tvoj sosed nos? Ali je takšen, kot tvoj? Kje ima oči? Ali so drugačne barve, kot tvoje? Kje pa 
ima lase? Ima dolge? ... Ob tem pa gledajo tudi svoj obraz in spremljajo razlike.

Tretji korak
Otrokom naročimo, da doma dejavnost ponovijo s starši. Strašem pa naročimo, naj jim pomagajo 
pri izvedbi le-te. Za pomoč staršem izročimo izvod navodil za to dejavnost.

Namig
Dejavnost lahko naredimo tudi s pomočjo slik, na katerih so posamezne značilnosti obraza in 
sicer tako, da jih otrokom pokažemo, oni pa jih poiščejo ali na sebi, prijatelju ali pri starših doma.



RADOST 0-3

4 do 5 otrok v 
do 5 skupinah

45 minut
HODIMO SKUPAJ

Namen dejavnosti je:
- da otroci prepoznavajo in spoštujejo želje drugih
- da otroci razvijejo razumevanje in vrednotenje, da lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem 
dosežemo nek cilj,
- da otroci med ustvarjanjem razvijajo svoje gibalno motoriko oz. ročne spretnosti.  

karton
fi žol in leča
čipka
koščki različnega barvnega blaga
stiropor
drug material, ki je primeren za polnjenje cvetnih listov iz kartona



Priprava
Preden izpeljemo dejavnost, si vnaprej pripravimo pet večjih cvetlic (središče in cvetni listi) iz 
kartona. 
Vsaka cvetlica naj ima en cvetni list manj, kot je otrok v skupini, na primer: v skupini je pet otrok, 
zato skupina dobi cvetlico, ki ima štiri cvetne liste. 
Ko imamo skupine oblikovane in cvetlice pripravljene, jim pritrdimo cvetne liste na središče.

Prvi korak
Otroke razdelimo v skupine po pet članov in jim razdelimo cvetlice s štirimi cvetnimi listi. Ostali 
material, s katerim bodo polnili cvetne liste, pa pustimo ločeno na drugi mizi.

Drugi korak
Otrokom pojasnimo, da je njihova naloga, da cvetne liste zapolnijo z materiali (blago, barvni pa-
pir, leča ipd.), ki so na voljo na drugi mizi. Pri tem pa si lahko vsak izbere svoj material, vendar 
morajo pri tem paziti, da en cvetni list lahko vsebuje največ dva različna materiala. Namen te de-
javnosti je, da otroke spodbudimo k pogovoru in dogovoru, če bi nastopila situacija, kjer bi izbali 
tri ali več materialov za en cvetni list.

Tretji korak
Z otroci se kratko sprehodimo med vsemi cvetlicami in razpravljamo, o tem ali so se uspeli dogov-
oriti o materialih in kaj so naredili, da jim je uspelo. 

Namigi
Ob sami dejavnosti bodimo ves čas pozorni tudi na to, da otroci materialov ne nosijo v usta.
Kot vzgojitelj lahko posežemo v proces polnjenja cvetnih listov, če opazimo, da se otroci sami ne 
uspejo dogovoriti.
Če želimo, lahko materiale na cvetne liste tudi prilepimo, vendar to moramo storiti mi sami oz. 
naši pomočniki. Ob koncu lahko cvetlice postavimo na razstavo. 



OKOLJSKE VREDNOTE 0-3

posamezno ali  
skupina do 6

30 minut zunaj
1 uro v učilnici

SPOZNAVANJE ŽIVALI

Dejavnost spodbuja otroka k skrbi in ljubezni do živali ter raziskovalni naravnanosti. Če namreč 
opazujemo otroke v naravi, z lahkoto opazimo, da se počutijo svobodne in da se njihov raziskovalni 
duh krepi. Lahko bi trdili, da gre za neke vrste prirojeno ljubezen do narave. Prav zato, bi moral 
biti eden izmed pomembnejših ciljevspodbujanje otroške radovednosti in ljubezni do narave skozi 
celoten proces učenja.  

Cilji dejavnosti so:
- prepoznavati priložnosti za učenje o živalih in odnosa do njih preko v življenje usmerjenega 
pristopa, 
- preko vseh čutov spodbujati naravno željo po raziskovanju narave in ljubezen do živali,
- spodbujati zavedanje in zanimanje za okolico preko opazovanja, npr. preko poslušanja ptičjega 
petja. 

- slike pogostih živali, ki jih srečamo zunaj (veverica, polž, pajek, zajec, ptice, pikapolonica itd.)
- barve, ki so primerne za poslikavo telesa



Priprava - opazovanje živali v naravi
Kadar gremo ven v naravo s triletnimi otroci, si izberimo lahkotne poti in pojdimo tja, kjer vemo, da 
bomo lahko naleteli na kakšno manjšo žival npr. veverico, polža, sosedovo mačko, mravlje, race 
ipd. V mestih so prav tako dobre opazovalne poti v parkih ali raznih zelenih območjih, ki so nam 
hitro dostopni. Otrokom te starosti so namreč bolj zanimive živali kot pa rastline. 

Ker bo naša učna pot nekaj časa potekala zunaj, otroke poleg tega, da jih primerno oblečemo, 
obujemo, poskrbimo za malico in zaščito, tudi kratko pripravimo na to izkušnjo. 

Prvi korak
Preden se podamo na pot, otrokom preberemo sledečo namišljeno zgodbo:

Bil je čudovit spomladanski dan, zato si je miška Marija želela početi prav nekaj posebnega, 
vendar ni še vedela, kaj bi to bilo. Najprej je vzela njeno škatlo z igračami, a je hitro ugotovila, da 
ji pravzaprav ni do igranja z igračami, saj vendar lahko to počne tudi takrat, ko zunaj pada dež. 
Naprej pogleda po sobi in zagleda pripomočke za slikanje, vendar tudi do tega ji ni bilo, saj lahko 
slika in riše, kadarkoli si želi. V kotu zagleda njenega medvedka Barnija in ga vpraša: “Barni, ali si 
že kdaj bil na sprehodu v parku?” in Barni odkima, da ne. Marija ga vpraša: “Ali si že kdaj povohal 
cvetlico ali opazoval metulja?” in Barni zopet odkima, da ne. Marija ga vpraša: “Barni, ali bi šel z 
menoj v park?”. “Jaaaa!” je navdušeno prikimal Barni. Marija nato začne razmišljati, kaj vse bo 
potrebovala za njun pohod. Kar naenkrat izgine v njeno mišjo luknjo pod stopniščem in pride ven 
z majhnim nahrbtnikom, napolnjenim s prigrizki, jabolkom in pijačo. Poišče in obuje si tudi dobre 
pohodne čevlje. Prav tako poskrbi tudi za medvedka Barnija. Kar naenkrat pa se spomni, da bo 
morda začelo deževati in da potrebuje tudi dežni plašč. Tako, zdaj sta pripravljena in odpravita se 
na avtobus. Marija pa zopet začne razmišljati in se spraševati: “Joj, ali se zna medvedek Barni 
lepo vesti v parku?”, zato se hitro domisli nekaj preprostih pravil, ki mu jih pove: “Barni imam 
nekaj pravil zate, ki se jih morava držati v parku. V parku bodo ležale po tleh različne stvari, ki jih 
ne smeva jesti ali dajati v usta. Rastline, ki ji bova videla, so zelo občutljive. Če jih odtrgava, ne 
morejo več rasti, zato jih pustiva pri miru. Živali, ki jih bova srečala, so sramežljive, zato se jih ne 
dotikava ali jih loviva. Vedno se drživa za roke ali pa sva skupaj, tako da se vidiva. 
Ali si razumel?” Barni prikima. Prispela sta v park in njuno potovanje se prične. Poslušala sta 
petje ptic in opazovala čebele ter vohala cvetlice. Prispela sta do čudovitega travnika, kjer sta se 
usedla, pojedla malico in si pela pesmice.

Drugi korak - raziskovanje 
Ko smo v parku, pozorno opazujemo otroke v njihovem raziskovanju. Občasno jim lahko 
pojasnimo, da so divje živali drugačne od nas. 
a) Osredotočimo se lahko na njihove fi zične lastnosti, kot so npr. krila, ušesa, oči, dlaka itd. 
Otroke  spodbudimo, da živali poslušajo in jih oponašajo. Da bi otroci bolje začutili in razumeli 
gibanje živali, jih spodbudimo, da se npr. dotaknejo površine debla, kjer tekajo veverice.

b) Osredotočimo se na prebivališča živali 
Otrokom pojasnimo, da si živali same priskrbijo ali zgradijo svoj dom, npr. ptice zgradijo svoje 
gnezdo. Lahko pa dom nosijo tudi s seboj, kot na primer polž nosi na sebi svojo hiško.  

c) Osredotočimo se tudi na to, kaj živali jedo. Pojasnimo, da si tudi hrano priskrbijo same. Da jedo 
od črvov do lešnikov, jabolk itd.  

d) Osredotočimo se še na samo gibanje živali. Otroke lahko vprašamo, ali imajo kakšne posebne 
sposobnosti? Na primer, da letijo, kopljejo globoke luknje in dolge rove, da skačejo zelo daleč, 
kot na primer veverice iz drevesa na drevo. Spodbudimo otroke, da se vživijo v kakšno žival in si 
poizkušajo predstavljati, kako je biti ta žival.

Tretji korak - refl eksija
Počasi se podamo nazaj v učilnico, kjer se z otroci posedemo v krog. 



a) Pripravljene imamo velike barvne fotografi je živali, ki smo jih opazovali zunaj. Pokažemo vsako 
posebej in otroci povedo, kaj vedo o določeni živali npr. kje živi, kako se giblje, kakšne zvoke 
spušča itd.

b) Otroke povabimo, da tudi s telesom oponašajo živali. Npr. so kot ptice, ki letijo – razprejo roke 
in tekajo po prostoru.  

d) Če imamo čas lahko dejavnost zaključimo tudi tako, da se poigramo z barvami, ki so primerne 
za poslikavo telesa. Vsak otrok si izbere eno najljubšo žival, ki jo je srečal. Mi ali naši pomočniki 
mu narišemo ušesa, nos, brke ipd. 

V pomoč si lahko pogledamo primer poslikav v priročniku na spodnji povezavi: 
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_wiw_facepaintingaw_1_.pdf

Dodatna dejavnost:
Na vidnem mestu postavite hranilnico za ptice ter jih potem opazujte.



SPOZNAVANJE NARAVE 0-3

10-12

45 minut
RIBNIK

Cilji dejavnosti so:
- pri otrocih spodbuditi željo po raziskovanju narave,
- pri otrocihspodbuditi željo po druženju,
- krepiti samozavest otrok ob novih izkušnjah,
- razvijanje gibalnih sposobnosti otrok.

velik bel ali moder list paprija oz. plakat (na katerem je narisan ogromen krog, ki predstavlja 
ribnik)
slike živali ali  iz različnih barv izrezane živali, ki prebivajo v ali ob ribniku (race, ribe, kačji pastirji, 
metulji, polži, žabe itd.)



Priprava
Otroke posedemo v krog in na sredino položimo velik bel ali moder list s krogom. Otrokom pove-
mo, da ta krog ponazarja ribnik. Vprašamo jih ali vedo, kaj je ribnik.

Prvi korak
Otrokom povemo, da v ribniku in ob njem prebivajo različne živalih, ki jih bomo danes spoznali. 
Otrokom povemo, da jim bomo pokazali sliko oz. izrezano žival oni pa bodo poizkušali ugotoviti, 
katera je, kako se oglaša in giba. To bodo pokazali tudi z gibanjem (če jim to dopuščajo gibalne 
sposobnosti) okoli namišljenega ribnika.

Drugi korak
Otrokom pokažemo slike ali izrezane živali ter jih spodbudimo, da odgovorijo na naša vprašanja. 
Npr. pokažemo žabo in vprašamo, katera žival je to. Otroci lahko odgovorijo pravilno, lahko pa, 
da ne vedo in jim povemo mi. Morda vedo, kako se oglaša? Če ne vedo, jim pokažemo mi: “rega 
rega rega kvak”. In tretje vprašanje je, kako se žaba giblje? Morda nekateri vedo in jim gibalne 
sposobnosti to že omogočajo pokazati, zato naj pokažejo. Če ne, jim pokažemo mi. 
Tako predstavimo do tri živali.

Tretji korak
Dejavnost zaključimo tako, da otroke povabimo, da slike in izrezane živali položijo v ali ob ribnik 
ter jim tako odmerijo njihovo mesto v skupnem rubniku. Pri tem jih lahko tudi malce usmerjamo, 
npr. da riba ne bi ostala na suhem.



3-6



Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov. 

Pripomočki: papir, karton, kartonske škatle, barvice, barvni papir, trakovi, lepljivi trakovi, lepila, 
oblačila in trakovi za punčke ipd. 

Gradiva: časopisi in revije. 

Metode: pogovor, razlaga, vprašanja in odgovori, praktična dejavnost, recitacija.

DAREŽLJIVOST 3-6

2 ali več

10-15 minut za 
vsak del

KAJ POMENI BITI 
DAREŽLJIV

Otroci bodo preko dejavnosti osvojili naslednje veščine in zmožnosti: 
- razviti in bolje razumeti osnovne pojme kot sta darežljivost in velikodušnost, 
- razviti pozitivno naravnanost do darežljivosti. 



Darežljivost oz. velikodušnost lahko opredelimo kot vrlino, naklonjenost ali nagnjenost, da postavimo 
skrb za drugega pred koristnost in lasten interes, kar izkazuje plemenitost, vrednost in trud, tudi v 
težkih situacijah. Velikodušna oseba je plemenita in odprta. To vrednoto oz. vrlino je treba vzgajati pri 
otroku, najboljši način za to pa je osebni zgled vzgojiteljev. 
Obstaja veliko dejavnosti z namenom oblikovanja te vrline pri otrocih, ki jih lahko izvedemo skupaj 
z njimi, na primer z lutkami, ki so velikodušne do drugih ali spodbujanjem, da otroci z drugimi delijo 
svoje igrače pri igri. Da bi spodbudili nastanek te vrline, lahko ustvarimo več pedagoških dejavnosti 
ali uporabimo različne vire, kot so pogovori, zgodbe, anekdote, lutke, slike, pesmi ... , s katerimi lahko 
dosežemo zadani pedagoški cilj. 

1. del 
Kot vzgojitelji pri otrocih najprej preverimo, v kakšni meri ti že poznajo pojma velikodušnosti in 
darežljivosti. Lahko uporabimo naslednja vprašanja. 
Mi lahko poveste, kaj je darežljivost ali velikodušnost? Ali veste, kako deluje velikodušna oseba? 
Ste že kdaj srečali koga, ki je velikodušen? Ali mi lahko poveste kakšen primer iz zgodb, ko je kdo 
velikodušen? 
Na podlagi odgovorov otrok jim v nadaljevanju lahko podrobneje razložimo, kaj je velikodušnost in 
kako velikodušni ljudje ravnajo. Navedemo lahko tudi posamezne primere iz zgodb, pravljic, animiranih 
fi lmov ipd. Izpostavimo lahko, da darežljivi oz. velikodušni ljudje niso tisti, ki dajejo drugim zgolj tisto, 
kar sami ne potrebujejo, ker imajo tega v izobilju, ampak tisti, ki delijo to, kar imajo, čeprav je to 
malo. Na primer, če ima kdo veliko sladkarij nekaj teh da drugim, je to dobro dejanje, toda resnično 
velikodušno dejanje bi bilo, če bi delil sladkarije tudi takrat, kadar jih sam nima veliko, ali pa bi jih celo 
odstopil drugim. 

2. del  
Kot vzgojitelj najprej otroke povabimo, naj darujejo in/ali popravijo svoje igrače za otroke, ki jih 
potrebujejo (npr. prikrajšanih družbenim skupinam v skupnosti). 
Najprej se z otroci pogovorimo o pomenu, ki ga je potrebno dati otrokom, ki so prikrajšani, ter jim 
pojasnimo, da gre pri zgornjem dejanju za dober primer velikodušnosti. 
Hkrati jih lahko ob tem naučimo, kako izdelati kartico z dobrimi željami, ali kakšen drug znak, s katerim 
kaj podarimo. Pokažemo jim tudi lahko, kako lahko nekatere igrače tudi popravimo, očistimo ali 
izboljšamo, preden jih podarimo.  

3. del
Otrokom povemo ali preberemo več različnih situacij darežljivosti, ki se pojavljajo v našem vsakdanjem 
življenju, predstavimo zgodbe iz časopisov ali revij. Ob tem jim lahko zastavimo naslednja vprašanja: 
Kaj bi vi naredili: 
- če bi imeli samo eno sladkarijo ter bi jo vaš prijatelj prav tako želel imeti? 
- če imate več igrač, pa vas bi za eno prosil nekdo, ki jih sploh nima? 
- če bi starejša oseba potrebovala to, kar vi imate? 
- če imate več oblačil, čevljev in drugih stvari, ki pa jih nekod drug nima ter jih potrebuje? 
To lahko dopolnite tudi z drugimi primeri in zgodbami, ki ponazarjajo velikodušnost. 

4. del 

V tem delu najprej otrokom pojasnimo potek dejavnosti (že prej pa npr. pod njihove stole skrijemo 
lističe papirja različnih barv, ki bodo osnova za skupine s po do 5 članov).  

Šli se bomo igro, pri kateri najprej boste oblikovali skupine. Poglejte pod svoje stole ter poiščite listič 
ter se potem razvrstite v skupine po barvah.  



Vsaka skupina si mora sedaj zamisliti eno zgodbo, ki bo vključevala darežljivost.  

Ko so otroci razporedijo po skupinah, jim razložimo, da si lahko zamislijo zgodbo npr. o osebi ali 
skupini oseb, ki jo poznajo, o vrtcu ali o dejanju, ki se je zgodilo njim, lahko pa si jo tudi povsem 
izmislijo, skupaj z osebami.
Zmagala bo skupina otrok, ki bo ustvarila najboljšo zgodbo in dobro odgovorila na vprašanja, ki so jim 
postavljena. Če skupina ne pozna odgovora, bo lahko odgovarjala druga skupina. 

Nato, po preteku nekaj časa, vsaka skupina pove svojo zgodbo, mi pa jih ocenimo. Pri tem smo pozorni 
na jasnost zgodbe, glavno idejo, ki naj bo povezana z velikodušnostjo ter like v zgodbi. Zastavimo jim 
tudi vprašanja o zgodbi. Ob koncu izberite najboljšo zgodbo ter otroke skupaj nagradimo z aplavzom, 
pisali ali drugimi dariloi. Pri tem pa spodbudimo in nagradimo tudi vse ostale, saj so vsi sodelovali in 
se trudili pri tej dejavnosti. 



Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov: 
- listi papirja z iztisi, ki prikazujejo slike različnih obrazov, ki izražajo tri različna čustva: jezo, srečo 
in presenečenje oz. začudenje, 
- besedilo zgodbe in izpis predlaganih vprašanj (spodaj)

SAMONADZOR 3-6

5-10 

30-40 minutNAŠA ČUSTVA

Otroci bodo s pomočjo te dejavnosti:
- spoznali, kako čustva vplivajo na naše vedenje ter kako jih izražati v vsakodnevnih situacijah, 
- razvili veščine poslušanja in komunikacije ter se naučili prepoznati in zamejiti svoja čustva oz. 
njihovo izražanje, 
- naučili se novih oblik obnašanja tako, da zamenjajo nekatere že naučene in tako uporabijo ra-
zlične načine izražanja svojih čustev. 



Kot vodja dejavnosti najprej povabimo otroke, da se posedejo v krogu. Če so pogoji primerni, 
lahko damo otrokom izbiro, ali želijo sedeti na tleh ali okrog miz, odvisno od tega, kaj jim daje 
večji občutek sproščenosti oz. ugodja. S tem, ko jim že na začetku ponudimo to majhno izbiro, 
bodo imeli tudi med pripovedovanjem zgodbe občutek, da imajo izbire. Tovrstno odločanje je 
hkrati dobro izhodišče za izgradnjo zaupanja in vzbuja otrokovo motivacijo za sodelovanje. Ko 
kot vodja ocenimo, da so otroci sproščeni in pripravljeni, lahko odpremo prostor za dialog. 
Začnimo pogovor z vprašanjem: “Se spomnite, kdaj ste se nazadnje resnično razburili?”. Če si 
otroci težko zapomnijo natančen dogodek ali situacijo, jim pomagajmo tako, da jim podamo nekaj 
vsakodnevnih primerov. Ko vsaj nekateri otroci odgovorijo na vprašanje, jih vprašajmo: “Kaj ste 
še čutili?; Je bilo razburjenje lep občutek?; Ali veste, kako imenujemo ta občutek (čustvo), ko se 
razburimo?”. Ko nam vsaj nekateri odgovorijo, jih vprašamo naprej: “Ali veste, kaj je čustvo, ki je 
nasprotno od čustva jeze ?; Ali je to lepše čustvo kot prvo (jeza)?; Kako se raje počutite, ali vam 
je všeč jeza ali pa ste raje veseli in zakaj?”. Na tej točki smo otroke že napotili k prepoznavanju 
dveh zelo močnih čustev ter jih pozvali, naj poimenujejo ti dve čustvi, kar jim dovoljuje, da začnejo 
razmišljati o sebi, kar je nujna podlaga za nadaljevanje razprave o tem, kaj storiti, kako ravnati in 
kako zamejiti izražanje nekaterih svojih čustev. 
Po tej kratki razpravi povejmo skupini, da obstaja zelo zanimiva zgodba o dveh najboljših prijateljih, 
Oliverju in Petru, ter da jo boste skupaj prebrali. Naslednji korak je, da otrokom pokažemo tri 
slike, ki prikazujejo podobo različnih obrazov, ki izražajo tri različna čustva: jezo, srečo in občutek 
začudenja. Prepričajte se, da imajo obrazi na podobah (slike spodaj) zelo preprosto geometrijsko 
obliko s širokimi barvnimi področji. To spodbuja pozornost in boljšo osredotočenost (zlasti pri 
mlajših otrocih). 

Ko otrokom prikažemo slike, moramo pojasniti pomen vsake izmed njih. Zelena podoba predstavlja 
občutek jeze/vznemirjenosti, rožnata srečo, veselje oz. zadovoljstvo, rumena pa začudenost in 
presenečenje. Ko jim to razložimo, vsak otrok dobi vse tri slike. 

Povemo jim, da bomo prebrali kratko zgodbo, po kateri jim bomo postavili več vprašanj in bodo 
tako pomagali, ko boste poskušali odgovoriti nanje. Njihova naloga je, da v zraku dvignejo sliko 
čustva, za katerega menijo, da bi ga čutili, če bi bili v takem položaju. Poudarimo jim, da bodo 
sliko dvignili šele, ko jim bomo to naročili, ker pri vsakem vprašanju ni potrebe, da bi uporabili 
slike. Slike so tako namenjene le kot pomoč otrokom, da se izrazijo in spodbujajo razvijanje 
veščin poslušanja ter komuniciranja. 

ZGODBA:
V vrtcu ima Oliver najboljšega prijatelja Petra. Kot vsak drugi dan sta se Oliver in Peter odločila 
igrati s svojimi najljubšimi akcijskimi fi guricami. Oliver je vsak dan izbral Spidermana, Peter 
pa Batmana. Toda nekega dne so stvari šle v nekoliko drugačno smer. Oliver ni mogel nikjer 
najti fi gurice Spidermana, zato je namesto njega vzel Batmanovo fi gurico. Ko je Peter Oliverju 
povedal, da je Batman njegova fi gurica, ter ga prosil, naj mu ga vrne, je Oliver dejal, da ga je videl 
prvi in da si ga lahko izbere in je sedaj njegov. 
Peter se je zelo razburil in poskušal izvleči Batmanovo fi guro iz Oliverjeve roke. Oliver je trdno 
držal Batmanovo fi gurico ter je ni spustil iz rok. Oba fanta sta se tako glasno sporekla in zravsala, 
da je prišel vzgojitelj ter prekinil njun prepir. Vzel je fi gurico, tako da je sedaj ni mogle imeti 
nobeden izmed fantov.  

Facilitator directs children to sit in the circle. If the conditions are suitable, facilitator gives children a choice 
whether they want to sit on the floor or around the table, depending on what makes them feel more comfortable. 
By allowing them to make a small choice at the very beginning of storytelling, the children will have a sense of 
control. Also, that kind of decision making is a good starting point in building trust and raises a child's 
motivation to participate. When you as a facilitator asses that children are relaxed and ready, you can open the 
space for dialog.

Start a conversation with a question “Do you remember when was the last time you got really upset?”. If the 
children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday 
examples.
After some of the children answer the question ask them: “What else did you feel?; Was getting upset a nice 
feeling?; Do you know how do we call / name that feeling (emotion) when we get upset?”. After they offer their 
answers, ask them: “Do you know what feeling is the opposite of feeling angry?; “Is that a nicer filing than the 
first one (anger)?; How you prefer to feel, do you like more being angry or being happy and why?”. 
At this point you have already directed the children to recognize two very powerful and strong emotions and by 
asking them to name those two emotions you are allowing them to start reflecting about themselves which is a 
very much needed basis for continuing discussion on what to do, how to deal with and how to filter those 
emotions.

After this short discussion tell the group that there is one very interesting story about two best friends Oliver 
and Peter and that you are going to read it to them. The next step is to show the children three pictures that 
show the image of different faces expressing three different emotions: anger, happiness and feeling confused. 
Make sure that the faces you show have very simple geometric shape with wide colour areas. The reason why is 
because it encourages attention and better focus (especially with smaller children).

After you show the children pictures, you need to explain the meaning of each one. Green one represents 
feeling angry /upset, pink one feeling happy and satisfied, and the yellow one feeling confused. After you offer 
the explanation, each child gets one of all three pictures. 
Tell them that you are going to read a short story after which you will ask several questions and they will help 
you by trying to answer them. 
Their task consists of raising up in the air a picture of emotion that they believe they would feel if they were in 
that situation. 
Point out that they will raise up a picture only when you instruct them to do so, because there is no need to use 
pictures for every question. Pictures are there only to help children to express themselves and to encourage 
developing listening and communication skills.

Storytelling goes like this:

In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with 
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things 
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure 
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw 
it first and that it was his now. 
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure 
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came 
and finished the argument by taking the figure so that none of the boys got it. 
After that happened Peter and Oliver were still upset, but after a few minutes they calmed down and realized 
that they were sorry to have had that silly fight and would never do it again. Instead they will talk about the 
problem and together find a solution. After they made up, they decided to go outside and play football together!



Po tem sta bila Peter in Oliver še vedno razburjena, vendar sta se po nekaj minutah umirila in 
spoznala, da jima je žal, da sta imela ta neumen prepir ter da se ne bosta nikoli več sprla glede 
tega. Namesto tega se bosta raje prej pogovorila o problemu in skupaj našla rešitev. Ko sta se 
tako pobotala, sta se odločila, da gresta ven in bosta skupaj igrala nogomet. 

Po branju kratke zgodbe otrokom povejmo, da jim bomo zastavili nekaj vprašanj o zgodbi. Po 
vsakem vprašanju se morajo odločiti, kakšen občutek oz. katera čustva je običajno občutiti v 
določeni situaciji. Odgovorijo tako, da dvignejo sliko obraza (jeza, veselje ali začudenje) v zrak. 

Po tem, ko v zraku dvignejo sliko, morajo pojasniti, zakaj so dvignili oz. se odločili za določeno 
čustvo. Mi jih spodbujamo k razmišljanju s podvprašanji.  

Lahko jim zastavimo nekaj izmed naslednjih vprašanj. Vprašanja so neobvezna in jih lahko 
spremenimo ali prilagodimo. Vprašanja so le predloga za spodbudo za začetek razvoja dialoga 
in razmišljanja. 

1. Kako se je Oliver počutil, ko ni mogel najti svoje najljubše Spidermanove fi gurice? Kaj mi 
počnemo, ko se tako počutimo? 

2. Kako se je Oliver počutil, ko je vzel Petrovo najljubšo fi gurico Batmana? Kako bi se vi počutili, 
če bi bil Oliver? 

3. Kako se je Peter počutil, ko je njegov najboljši prijatelj vzel njegovo najljubšo fi gurico? Kako bi 
se vi počutili, če bi bil Peter? Zakaj? Ali je to težko čutiti? 

4. Ali je bilo prav, da se je Peter razburil? 

5. Kako se počutite v telesu, ko ste jezni? Vas kaj boli? Kje se v vašem telesu pojavi ta občutek? 
Lahko prikažete/pokažete kje? Otrokom rečemo, naj s svojo roko pokažejo del svojega telesa, na 
katerega se to nanaša. Kako se običajno v tem trenutku obnašamo ... kričimo, skačemo, tekamo, 
se smejimo, se prepiramo itd.? 

6. Ali je to, da je Peter poskušal Oliverju izpuliti fi gurico iz rok, primerno obnašanje? 

7. Ali bi Oliver lahko ravnal drugače? (Tukaj lahko otrokom ponudimo predlog, npr. bi lahko skupaj 
poiskala fi gurico Spidermana ali pa bi si delila Batmanovo fi gurico.) Kako bi potem počutil? Kako 
bi se počutil Peter? Zakaj? Ste že bili v podobni situaciji? Če da, lahko poveste, kako ste se 
počutili? 

8. Kako sta se oba fanta počutila, ko je prišel vzgojitelj ter jima vzel fi gurico. Ali jima je bila žal, da 
sta se obnašala na tak način? Kaj bi storili, če bi bili v tej situaciji? 

9. Na koncu zgodbe, ko sta se pobotala, kako sta se počutila? 

Če pride do situacije (in predpostavlja se, da bo), da otroci po vprašanju vzamejo različne slike, 
kar pomeni, da se bodo v enakem položaju počutili drugače ali pa ko otrok meni, da ni prepričan o 
odgovoru na dano vprašanje ter si postavlja vprašanja, potem je to odlična priložnost za pogovor 
o tem. Zakaj bi se počutili na različne načine? Kaj mislijo o tem ostali? To je tudi odlična priložnost, 
da pokažemo, da obstajajo različni načini izražanja občutkov oziroma čustev ter da imajo izbiro, 
kako se odzvati in v tem smislu tudi neke vrste nadzor.  

Nasveti in dodatne zamisli: 
Otrokom povejmo, da lahko, če želijo, ponovno izvedejo zgodbo o Oliverju in Petru. Najprej lahko 
izvedejo prvotno povedano različico, potem, pa tudi druge različice, tako da spremenijo odzive 
likov v zgodbi ter sam potek zgodbe.  



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

ODGOVORNOST 3-6

vsi skupaj

30 minut

RAZREDNI SEZNAM 
ODGOVORNOSTI

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. 



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.  



- različni barvni listi paprija (več listov iste barve, zato da ima lahko več otrok možnost izbrati npr. 
modro barvo)
- velik bel ali barven plakat
- lepilo
- škarje

RAZMERJE MED LEPIM IN DOBRIM 3-6

15

45 minut
MAVRICA

Cilji dejavnosti so:
- ozaveščanje spoštovanja različnosti,
- krepitev samopodobe,
- spodbuditi otroke k skupinskemu in sodelovalnemu delu,
- spodbujanje ustvarjalnosti.



Priprava
Otroke povabimo v krog. Na sredino položimo razgrnjene barvne liste.

Prvi korak
Otrokom damo navodila, da zaprejo oči in si zamislijo, katera barva jim je lepa? Ko odprejo oči, 
si iz kupa barvnih listov poiščejo svojo najljubšo barvo in list vzamejo s seboj na svoje izhodiščno 
mesto.

Drugi korak
Z otroci se kratko pogovorimo, zakaj je komu všeč katera barva in na kaj ga spominja?

Tretji korak
Nato izpostavimo, da je v našem krogu veliko barv, ampak ena barva, ki je lepa enemu, ni nujno 
lepa drugemu. Kar je dobro, saj smo si različni. 

Četrti korak
Otroke povabimo, da iz vseh barv naredimo skupno mavrico, ki jo nato obesimo nekje v prostoru. 
Otrokom povemo, da je mavrica, ki smo jo ustvarili lepa, dobro pa je, ker smo jo znali sestaviti iz 
različnih barv, kakor smo si tudi mi med seboj različni, a vseeno skupaj. 



Pripravimo si lutko npr. iz nogavice. Našijemo ali nalepimo ji oči in nekaj las. Lahko pa jo naredimo iz 
papirja, tako da figuro narišemo in jo nato izrežemo ter nalepimo na palčko.

Pripravimo so trditve in vprašanja za to dejavnost. Lahko si jih natisnemo in jim sledimo, lahko pa nam 
služijo le kot izhodišče za razpravo.

ETIČNE VREDNOTE 3-6

skupine po 4 do 5

45 minut
LUTKE NA OBISKU

Cilj dejavnosti je motivirati in spodbuditi otroke k iskrenem in kritičnem razmišljanju prek igre vlog. 
Ideja je, da jih spodbudimo, da izrazijo svoja čustva in mnenja na odkrit in iskren način ter s tem 
razvijajo tudi samozavest in samospoštovanje. Cilji so:
- spregovoriti o svojih čustvih, 
- izražanje svojega mnenja,
- kritično razmišljanje.



Prvi korak
Otroke posedemo v krog in jim povemo, da bomo danes dobili poseben obisk, ki potrebuje njihovo 
pomoč.

Drugi korak
Na roko si nadanemo lutko in se predstavimo:
»Pozdravljeni otroci, jaz sem Malina. Slišala sem, da ste super otroci in da bi mi znali pomagati, zato 
sem se odločila, da vas obiščem. Včeraj se mi je namreč pripetilo nekaj, kar si ne znam razložiti. V 
mislih se mi je prepletalo tisoč misli in zdaj sem popolnoma zmedena. Mi boste pomagali?« Otrokom 
pustimo, da odgovorijo.

Tretji korak
Spodaj imamo nekaj tem, med katerimi izberemo tisto, ki je najprimernejša za naše otroke.

Tema 1: POHVALA
- Učiteljica vrtca me je pohvalila, ker sem ji pomagala.
- Moja babica mi je povedala, da imam lep glas.
- Danes zjutraj sem se prvič sama oblekla, vendar mama tega ni niti opazila.
 
Preberemo enega izmed predlaganih stavkov ter zastavimo naslednja vprašanja z lutko Malino: 
»Prosim, povejte mi, kaj naj naredim!:
 - »Kako mislite, da sem se počutila, ko me je učiteljica/babica pohvalila?«
- »Kako mislite, da sem se počutila, ko moja mama ni opazila, da sem se prvič sama oblekla?«
(Vprašanje, ki ga bomo postavili, je odvisno od zastavljenega stavka.)
- »Kako se počutite vi, ko vas nekdo pohvali? Zakaj se počutite tako?«
- »Kako se počutite, ko naredite nekaj dobrega, drugi pa vas ne vidijo in ne pohvalijo? Zakaj se 
počutite tako?«
- »Ali vedno potrebujete pohvale drugih?« Zakaj mislite, da je tako?«

Malina se jim zahvali in jih pohvali: »Hvala, da ste mi pomagali in mi malce olajšali tole mojo zmedeno 
glavo.« Resnično ste super otroci, tako kot sem slišala, da se govori o vas!«
 
Tema 2: STRAH PRED NEUSPEHOM 
 - Danes mi je uspelo dvigniti zelo težko torbo.
 - Nisem bila prepričana, ali bom lahko sama peljal psa na sprehod.
 - Danes se mi ni uspelo povzpeti na tobogan.
 
Ko preberemo enega izmed predlaganih stavkov, zastavimo naslednja vprašanja s pomočjo lutke 
Maline:
- Kaj menite, kako sem se počutila, ko sem dvignila težko torbo?
- Kaj menite, kako sem se počutila, ko nisem bila prepričana, ali bom sama lahko peljala psa na 
sprehod?
- Kaj menite, kako sem se počutila, ko se nisem uspela povzpeti na tobogan?
(Vprašanje, ki ga bomo postavili, je odvisno od zastavljenega stavka.)
 
- Kako se počutite, ko nečesa na morete storiti sami? Zakaj se počutite tako?
- Če ne morete nekaj storiti prvič, ali lahko poskusite znova?
- Ali obstajajo stvari, ki jih zdaj še ne zmorete storiti? Katere stvari?
- Ali boste lahko to počeli, ko boste odrasli?

Malina se jim zahvali in jih pohvali: »Hvala, da ste mi pomagali in mi malce olajšali tole mojo zmedeno 
glavo.« Resnično ste super otroci, tako kot sem slišala, da se govori o vas! Verjamem, da boste zmogli 
vse, kar si boste zadali in za to vztrajno trenirali in se učili!«



Tema 3: SPREJEMANJE LASTNIH ODLOČITEV
- Erik mi je rekel, naj vržem paradižnik v sosedova vrata.
- Ana je prečkala cesto, medtem ko je svetila rdeča luč.
- Eva želi, da se skrijemo našim staršem, da nas ne bodo našli. 

Ko preberemo enega izmed predlaganih stavkov, zastavimo naslednja vprašanja s pomočjo lutke 
Maline: »Prosim, pomagajte, kaj naj naredim?«
- Naj poslušam Erika? Zakaj bi morala oz. ne bi smela poslušati Erika?
- Ali moram tudi jaz prečkati cesto, ko je prižgana rdeča luč? Zakaj?
- Naj poslušam Evo? Zakaj bi morala oz. ne bi smela poslušati Eve? 

(Vprašanje, ki ga bomo zastavili, je odvisno od stavka, ki smo ga zastavili.)
- Ali moramo vedno delati tisto, kar nam drugi govorijo?
- Zakaj smemo ali ne smemo vedno delati tega, kar nam drugi ljudje povedo?
- Ali se lahko sami odločite, kaj želite narediti?
 
Na koncu delavnice lutka Malina: »Hvala! Odlično ste mi pomagali! Ali je bil ta pogovor všeč tudi vam? 
Ali ste se kaj nekaj naučili drug od drugega? Želite, da vas kmalu zopet obiščem? Lepo se imejte.«
 
Namig: Če je bila lutka otrokom všeč, lahko dejavnost večkrat ponovite. Lutko lahko uporabljamo 
v različnih situacijah, ko se sporazumevamo z otroki (če je v razredu kakšna težava ali pa želimo 
preveriti, kako se otroci počutijo danes itd.). Nekateri otroci se preko igranja vlog tudi lažje izražajo. 



Kamenje, ki naj bo okrogle, ovalne oblike ter dovolj veliko, da ga otroci ne bi nosili v usta ali ga 
pogoltnili. Vsak otrok naj bi dobil vsaj 10 kamnov.
Velik barvni papir (en barvni papir za vsakega izmed otrok, ki sodeluje v dejavnosti).
Voščenke ali barvice.

SAMOIZRAŽANJE 3-6

vsi

60 minut

VSAKA POT JE 
DRUGAČNA

Osrednji cilj dejavnosti je, da si otroci na ustvarjalen način oblikujejo podobo o svojem skritem ali 
ljubem kraju, kjer se počutijo dobro in domače. Hkrati ta dejavnost ponuja tudi priložnost, da se 
otroci povežejo med seboj.



Prvi korak
Na sredino kroga položimo barvne papirje, nato se z otroci posedemo v krog. 
Spodbudimo jih, da razmislijo o tem, kateri je njihov najboljši in najljubši kraj ali prostor na svetu. Kraj 
je lahko popolnoma izmišljen, pomembno je le, da se tam počutijo dobro. Povabimo jih, naj o tem kraju 
ali prostoru tudi kratko spregovorijo.

Drugi korak
Otroke vprašamo, kaj pravzaprav tisto, kar naredi ta kraj ali prostor tako poseben zanje? Vprašamo 
pa tudi, kaj naredi njihov dom dom?

Tretji korak
Otroke povabimo, naj vsak vzame en barvni list in se z njim začne sprehajati po učilnici. Sprehajajo se 
tako dolgo, dokler ne najdejo primernega prostora, kjer se bodo počutili kot doma ali kot na njihovem 
ljubem prostoru. (V primeru, da si dva ali več otrok izbere isti kraj, jih vprašamo, če bi si lahko to mesto 
delili ali pa jih povabimo, naj se ponovno sprehodijo po razredu. Lahko pa se tudi o tem pogovorite in 
postopoma poiščete rešitev, ki bo ustrezala vsem.)

Četrti korak
Ko vsi otroci najdejo svoje mesto, se tam usedejo in položijo predse barvni papir.

Peti korak
Otrokom razdelimo nekaj voščenk ali barvic in jih povabimo, da narišejo ali napišejo na ta barvni papir 
nekaj o svojem priljubljenem kraju ali domu, npr. katere super moči ima, katere živali tam prebivajo, ali 
ima ta kraj kakšna posebna pravila ipd.

Šesti korak
Ko otroci zaključijo z ustvarjanjem, jih povabimo, da se na svoj izbrani kraj usedejo (usedejo se na 
barvni papir).

Sedmi korak
Otroci naj se zdaj ozrejo naokoli in si ogledajo, kje kdo sedi. Ponudimo jim kamne in rečemo, da če 
želijo, si lahko med seboj zgradijo poti. Otrokom damo dovolj časa, da to naredijo.

Osmi korak
Ko zaključijo z grajenjem poti, povabimo enega ali več otrok hkrati, da povabijo nekoga k sebi na 
obisk in povedo, kaj so narisali ali napisali o svojem priljubljenem prostoru. Obiskovalci morajo seveda 
upoštevati pravila, ki jih morda ima gostitelj v svojem prostoru.

Deveti korak
Otroci lahko hodijo le po poteh, ki so jih zgradili. Včasih bodo morali ceste popraviti ali dopolniti ali se 
dogovoriti s kom, da bi prečkali pot, da bi obiskali tudi druge prijatelje.

Deseti korak
Ko opazimo, da so vsi otroci bili pri komu na obisku in so tudi gostili nekoga, jih vprašamo, če so s 
svojim posebnim mestom zadovoljni, ali jim je všeč? Ali jim je morda kateri drug prostor bolj všeč?

Enajsti korak
Če komu njegov kraj ni všeč, ga vprašamo, kaj mu ni všeč in kaj bi želel spremeniti. Pri preurejanju 
prostora lahko koga tudi prosi za pomoč. Na koncu dejavnosti poizkušajmo doseči, da so vsi otroci s 
svojim prostori zadovoljni. 

Dvanajsti korak
Dejavnost zaključimo s preprostim plesom okoli zgrajene vasi ali med prostori, domovi, ki so jih 
ustvarili otroci.

(Del dejavnosti sledi vaji geštalt pedagoginje Barbare Alič)



Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov: 
- šest učnih kartic, ki ponazarjajo nevarne živali iz džungle: kačo, tigra, leva, krokodila, srnjačka 
in karto, ki ponazarja lovca, 
- šest listov s pobarvankami, ki ponazarjajo: kraljevo sladico – kup blata, kraljev pas - kača, 
kraljevi boben - osje gnezdo, 
- velik plakat, ki ponazarja džunglo, 
- barvice ali voščenke, škarje, lepilo, 
- dve majhni lutki, ki ponazarjata tigra in srnjačka, 
- šest sličic, ki ponazarjajo srnjačka. 

POGUM 3-6

v skupinah po 6

45 minut
KRALJEVA SLADICA

Učni cilji, ki jih lahko s to dejavnostjo dosežemo na področju vzgoje za etiko in vrednote, so 
naslednje:
- razvijanje spoštovanja, dialoga in aktivnega državljanstva, 
- prepoznavanje naših vrednot in odlik, 
- razvijanje jezikovnih spretnosti z igranjem vlog, 
- razvijanje fi nih motoričnih sposobnosti pri barvanju in izrezovanju slik. 



Potek 

1. Kot vodje dejavnosti moramo vnaprej pripraviti oz. ustvariti dve lutki, plakat džungle, zgoraj 
naštete barvne slike in učne kartončke 

2. Na začetku naj celotna skupina skupaj sedi v krogu. Povejte otrokom, da naj si predstavljajo, da 
so globoko v džungli. Potem jim razdelimo kratice z živalmi. Vsak od njih naj posnema oglašanje 
živali, ki jo je prejel: rjovenje, sikanje, renčanje, zvok strela iz puške pri lovcu, ... Otroci se bodo 
tako kmalu zavedali, da mali srnjaček ne more narediti nobenega grozljivega zvoka in da za njega 
vse druge živali predstavljajo možno nevarnost. Lahko pa jih tudi v pogovoru opozorimo na to.  

3. Sedaj pa kot vodja uporabite obe lutki ter otrokom pred posterjem džungle predstavite zgodbo 
o kraljevi sladici (povezava do posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw, 
zgodba pa je prav tako prevedena spodaj). 

4. Po končani zgodbi otroke spodbudimo k temu, da povedo, kateri lik v zgodbi jim je najbolj všeč 
in zakaj. Prav tako morajo povedati, kako so se med pripovedovanjem zgodbe počutili. Nato 
skupaj v pogovoru oblikujte  seznam z značilnostmi živali, ki jih odlikujejo: močen, velik, nevaren, 
... pri srnjačku so to lahko: droben, majhen, pogumen oz. levjesrčni. 

5. Sedaj pa otrokom razdelite še podobe živali, ki jih naj pobarvajo in obrežejo ter prilepijo na 
plakat džungle. (V kolikor uporaba škarij zanje še ni varna, jim pri tem pomagamo mi ali pa 
podobe na pobarvankah že prej obrežemo.) 

6. Potem naj otroci prejmejo še dve lutki in igrajo vloge dveh glavnih junakov pred plakatom 
džungle. Ker je v skupini šest otrok, lahko vsakdo igra svojo vlogo. Zgodbo bodo zaradi več 
skupin lahko prikazali večkrat. 

7. Ko končajo, jim kot vodje lahko pokažemo tudi druge fotografi je srnjačkov in tigrov, da bodo 
otroci lahko videli razliko v velikosti med obema živalma. 

8. Na koncu kot vodje poudarimo dejstvo, da je jelenček odšel pit k reki, ker je potreboval vodo 
za svoje preživetje. Če ne bi bil dovolj pameten in pogumen, da je prišel do vode, bi umrl. Tako 
pomanjkanje vode kot tudi tiger sta predstavljala nevarnost za njegovo življenje. Moral je biti zelo 
pogumen in levjesrčen, da je prišel do vode in se hkrati znebil tudi močnega, a ne preveč bistrega 
tigra.  

9. Na koncu dejavnosti lahko otroci sami ustvarijo majhne lutke srnjačka. Dovolimo jim, da lutke 
odnesejo domov, da jih bodo lutke tako spomnile, da ne glede na to, koliko so stari, kako izgledajo, 
kje živijo, ...  so lahko in morajo biti neustrašni in pogumni. 



Kraljeva sladica 

Mali srnjaček je živel v veliki nevarni džungli, polni nenavadnih zvokov. Grrrr! Hiss! Nekega jutra 
je šel k reki, da bi pil vodo. Nenadoma je nekaj uzrl. “Tiger,” si je rekel srnjaček. “Zajtrk,” si je 
rekel tiger. Mali srnjaček se je hitro obrnil. “O ne, ne morem biti tvoj zajtrk,” je rekel “saj varujem 
kraljevo sladico.” 

“Kraljevo sladico?” je vprašal tiger. Mali srnjaček je  je pokazal na rjavo tortico na tleh. “To je 
najbolj slastna stvar, ki ste jo kdaj poskusili. Nihče drug ne sme priti blizu njega,” je rekel. “Misliš, 
da ne smem niti poskusiti?” vpraša tiger. “Ne,” reče srnjaček “kralj se bo zelo razjezil.” “Ampak, 
lahko bi dejal, da nisi videl, da sem bil jaz,” reče tiger. “Seveda, krasna ideja” reče srnjaček in 
pobegne stran. 

Tiger je od navdušenja zaprl kar oči ter polizal sladico. “Fuj! To je samo kup blata! Samo počakaj, 
srnjaček, da te dobim”. Ampak srnjaček je bil že daleč stran. 

Sredi dneva se srnjaček znova odpravi k reki pit vodo.Nenadoma je nekaj uzrl. “Tiger,” si je 
rekel srnjaček. “Kosilo” si je rekel tiger. Mali srnjaček se je hitro obrnil. “O ne, ne morem biti tvoje 
kosilo,” je rekel “saj varujem kraljev pas.” “Kraljevo pas?” je vprašal tiger. Srnjaček je pokazal 
na svetlo zanko, ki je visela z veje. “Ali ni lep? Nihče drug se ga ne sme dotakniti.” »Misliš, da 
ne smem niti poskusiti?« je vprašal tiger. “Ne,” reče srnjaček “kralj se bo zelo razjezil.” “Ampak, 
lahko bi dejal, da nisi videl, da sem bil jaz,” reče tiger. “Seveda, krasna ideja” reče srnjaček in 
pobegne stran kakor hitro se je dalo. 

Tiger si pas obesi okoli svojega pasu. Zatege ga. Pas pa zasika. Bila je kača, zelo jezna kača. 
Joj! “Samo počakaj, srnjaček, da te dobim”. Ampak srnjaček je bil že daleč stran. 

Zvečer se srnjaček znova odpravi k reki pit vodo. Nenadoma nekaj uzre. “Tiger,” si je rekel 
srnjaček. “Večerja” si je rekel tiger. Mali srnjaček se je hitro obrnil. “O ne, ne morem biti tvoja 
večerja,” je rekel “saj varujem kraljev boben.” “Kraljevo boben?” je vprašal tiger. Srnjaček je 
pokazal na kroglo, ki je visela z veje. “To ja najboljši in najglasnejši boben na svetu? Nihče drug 
se ga ne sme dotakniti.” »Misliš, da ne smem niti poskusiti?« je vprašal tiger. “Ne,” reče srnjaček 
“kralj se bo zelo razjezil.” “Ampak, lahko bi dejal, da nisi videl, da sem bil jaz,” reče tiger. “Seveda, 
krasna ideja” reče srnjaček in pobegne stran kakor hitro se je dalo. 

Tiger je potolkel po bobnu. Takrat se iz tega osjega gnezda usujejo ose ter začno preganjati 
in pikati tigra. “Joj, joj, boli! Moja usta so polna blata, ugriznila me je kača in sedaj sem še ves 
popikan... Nikoli več te ne bom poskušal pojesti, srnjaček. Toda mali srnjaček je bil že daleč stran 
ter višje ob reki pil vodo. Ob tigrovem rjovenju se je le nasmehnil.  

 https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw



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.

REŠEVANJE SPOROV 3-6

10-20

1 ura
KAKO REŠEVATI SPORE?

Teme dejavnosti so: naslavljanje čustev in občutij, nasilje, čustvena inteligenca, družbene kom-
petence, odgovornost, fair play.

Cilji dejavnosti so:
- naučiti otroke prepoznati mejo med igro in nasiljem,
- sprejemanje in spoštovanje občutij drugih,
- reševanje konfl iktov,
- spodbujanje otrok, da spregovorijo o svojih občutjih.



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 refl eksijo, 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 refl eksijo, 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 fi zični? 

- Kako ločimo pravi prepir od igre? 



PRIJATELJSTVO 3-6

skupine 3-5 
otrok

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. 



kozarec vode
jajce
velika žlica
sol

PRAVIČNOST 3-6

15 otrok

15 minut
PRAVA MERA PRAVIČNOSTI

Igra vizualizacije (eksperiment) in alegorije pomagajo otrokom prepoznati pomembnost pravičnosti 
za dobrobit posameznika in skupnosti.



Priprava
Preden eksperiment izvedete v razredu, ga preizkusite tudi doma.

Prvi korak
Ves material si pripravimo na mizo, kjer bomo prikazali eksperiment. Otroke postavimo okrog 
mize, da bodo vsi jasno videli, kaj se dogaja.

Z otroci izberemo ime za jajce in povemo, da se mu je zgodila krivica. Skupaj lahko poiščemo en 
konkreten primer.

Jajce položimo v kozarec z vodo. Le-ta potone na dno. Otrokom razložimo, da je jajce zdaj 
žalostno in nesrečno. Jajce vzamemo ven. Vprašajmo otroke, kaj bi lahko naredili, da bi to 
jajce bilo zopet srečno. Za vsak pozitiven odgovor, idejo ali nasvet v kozarec z vodo natrosimo 
eno zvrhano veliko žlico soli, ki predstavlja resnico, pomoč, sodelovanje, podporo, skrb ipd. v 
skupnosti, v kateri živi to jajce. 

Ko smo izčrpali vse odgovore, preverimo, kako se jajce počuti zdaj. Rahlo premešamo vodo in 
jajce zopet položimo v vodo. Jajce tokrat plava na vrhu in otrokom povemo, da nam je uspelo in 
da je jajce zdaj srečno, ker smo mu skupaj pomagali s pravo mero resnice, pravičnosti in podpore 
pomagati. 

Drugi korak
Otroke spodbudimo k razpravi o tem, kaj so se naučili in zakaj je pravičnost pomembna.



Vnaprej si pripravimo mikrofon, narejen iz prazne rolice papirja in 
zmečkane kepe folije. Nato na kartonski del  narišemo še stikalo za 
vklop in izklop.

DIALOG 3-6

20 do 25 

45 minut
ČAROBNI TELEFON

Osrednji cilj dejavnosti je, da spodbudimo otroke k poslušanju in spoštljivem dialogu. Ostali cilji 
so:
- prepoznavati in spoštovati želje drugih za skupno dobro,
- prepoznavati svoje lastne želje,
- razvijanje razumevanja in spoštovanja drugačnosti (glede okusov, mnenj in kulturnih razlik).



Prvi korak
Z otroci se posedemo v krog in jih vprašamo, o čem bi se želeli danes pogovarjati. Predlagamo lahko 
na primer: katero hrano imajo najraje, katere risanke so jim všeč, ali igrajo kak šport, kje so že vse 
potovali ipd.

Drugi korak
Ko najdemo temo za pogovor, npr. kje vse zo že potovali, otrokom damo eno minuto za razmislek, kaj 
bodo povedali. Nato podamo mikrofon prvemu otroku, ki vstane in v eni minuti pove, kje je že vse bil 
in kaj mu je bilo tam všeč. Ko se minuta izteče, sledijo vprašanja. Otroke spodbudimo, da vprašajo o 
kulturi, o živalih in načinu življenja v predstavljeni deželi. Ko ni več vprašanj, mikrofon podamo naprej 
in na vrsti je naslednji otrok. To ponavljamo, dokler niso na vrsti vsi otroci. Otroci se tako učijo o drugih 
kulturah in predvsem spoštljivo se poslušati med seboj.

Tretji korak
Otroke povabimo, da se sprehajajo po učilnici, medtem ko jim mi predvajamo skladbo, ki ji poznajo. 
To melodijo si lahko tudi prepevajo. Ko se melodija ustavi, se vsak obrne k najbližjemu sosedu in 
mu zastavi vprašanje npr.: Katera je tvoja najljubša barva? Na vprašanje pa odgovorita oba, najprej 
vprašani, nato še preostali otrok. Pravilo je, da morajo vsakič, ko glasba preneha, stopiti k drugemu 
otroku, kot prej. Da otrokom pomagamo, jim lahko predlagamo vprašanja npr.: Ali imaš brate ali sestre? 
Ali imaš hišnega ljubljenčka? ipd.

Četrti korak
Otroke povabimo v krog in se pogovorimo, kaj so novega izvedeli? Koliko so si zapomnili? Ali smo si 
različni? Kako se počutim, če imam rad nekaj drugega kot ostali? Kaj pa, če se z nečim ne strinjam? 
Vprašajmo jih tudi o glasbi, če jih je motila? Ali so lahko razmišljali? 

Namigi:
Vmes lahko poizkusimo, da si eden v paru zatisne ušesa, medtem, ko ga drugi sprašuje. Na ta način 
bodo otroci postali še bolj pozorni na drugega.

Dodatna dejavnost:
Mikrofon podarite kot glavno nagrado tistemu, ki je najbolje poslušal in si največ zapomnil.



Gradivo
Pravljica o mišonu iz mesta in mišonu iz podeželja. V angleškem jeziku dosegljiva na: 
https://www.youtube.com/watch?v=nwUFBObQwl0
Prevod je podan v nadaljevanju. Lahko pa izberemo tudi drugo pravljico.

SPOŠTOVANJE 3 - 6

6 do 8 otrok na 
skupino

45 minut
DVA MIŠONA

Cilji dejavnosti so
- prepoznavanje in spoštovanje potreb in vrednot drugih,
- razvijanje dialoga in krepitev aktivnega državljanstva,
- razvijanje spretnosti oz. motorike preko izdelovanja plakatov.



Prevod pravljice:
Nekoč je živel mali rjav podeželski mišon. Ime mu je bilo Pipin. Živel je v duplini v deblu. 
Spomladi je rad ležal v travi in poslušal ptice. Poleti je rad grizljal divje jagode in si pripravljal 
travne bilke za svojo zimsko posteljo. Nekega dne, ko je vreme postalo hladnejše in je pihal 
hladen veter, je zaslišal pri svojih vratih:  Tok! Tok! Tok! »Pipin!« Je rekel glas. Jaz sem tvoj 
bratranec. Pipin je odprl vrata. »Tobi, mestni mišon!« je zavpil. “Vstopi!” 
Pipin je ponudil Tobiju sedež iz mehkega maha. »Tu je preveč vlažno!« je rekel Tobi mestni 
mišon. 
Pipin Tobija nato odpelje na sprehod. »Apčihhh!« Tobi kihne, ko se mu cvetni prah usede na 
njegov smrček. Tisto noč je Pipin odšel v svojo trgovino z živili. Izbral je najboljše orehe in jagode. 
»Uff, fuuuj!« je rekel Tobi. »Sovražim orehe.« »Je to vse, kar imaš? V mestu jem kot kralj.« 
»Res?« je vprašal Pipin. »Pridi, jutri greva k meni in se prepričaj sam,« je rekel Tobi.  
»Podeželje je grozno. Nikoli nebi želel živeti tukaj.« Naslednji dan se je Tobi zbudil zgodaj in 
rekel: »Z vlakom se bova peljala«. 
Stekla sta na postajo. Kmalu se je zaslišal klopot kamenčkov, ki so skakali po železniški progi. 
“Vlak prihaja!” je zavpil Pipin. »Ogromen je.« Ustavil se je s škripanjem in hrupom. 
Vrata so se odprla. »Skoči!« Je rekel Tobi. Vlak je zacvilil in zaškrtal in ...  
»Čuha-puha-čuha-puha-čuha-puha. Čuuu! Čuuu!« 
Pipin je pogledal skozi okno. Videl je drevesa, ki mahajo s svojimi vejami. Potem ni bilo nobenega 
drevesa več - samo visoke zgradbe so se dotikale neba. Ko je nebo postalo temno, se je vlak 
ustavil. Tobi je trznil z brki. Vdihnil je zrak. »Tukaj smo!« je rekel. »Končno sem spet v mestu. 
Ljubo doma, kdor ga ima. Zdaj pa mi sledi.« Tobi skoči na peron in Pipin mu sledi. 
»Hitro, Pipin!« je poklical. »Pazi na kod hodiš.« Mišona sta stekla iz postaje na prometno ulico. 
Pipin je bil ves zasopel. Okoli je bilo toliko hrupa. Divjali in trobili so avtomobili, širile so se čudne 
vonjave in Pipin je kašljal od gostega dima, ki se je širil. 
Tobi se ustavi in ponosno reče »In to,« in pokaže s svojo tačko »je moja hiša.« 
Zlezel je skozi majhno luknjo. Pipin je sledil. Sledili so temni hodniki pod skrivnimi stopnicami in 
za zidovi. »Ali ni veličastno?« in je zaplesal skozi veliko dvorano.  
Tuut! Tuut! in se igral z igračami, ki so jih pustili tam otroci. »Pridi v jedilnico,« je rekel Tobi. 
»Čas za praznik!« Mišona sta skočila na mizo in začela jesti. 
Basala sta se s pito. Polizala sta kremo in smetano. Tobi se je prebil skozi sir, medtem ko je Pipin 
potopil svojo šapo še v čokoladno omako. »O, Bog,« je rekel Tobi. »Tako sem poln.« 
»Mmm! Hik!« in Pipin se poboža po trebuhu. »Mislim,…hik…uf...da mi bo… hik…slabooo.« 
Nenadoma pa se strese miza. Tobi se obrne. »Teci! Teci, za svoje življenje! “To je mačka!” Je 
zavpil. »Pozdravljena mišona,« je zapredla mačka in si obliznila brke. »Moj čas za večerjo.« Tobi 
je zgrabil Pipina za tačko. »Dajmo!« se je zadrl. 
Tako so se podili po mizi. Bum! Tresk! Pok! je mačka prevrnila vrč, ki se je razbil. »Hitro!« je 
poklical Tobi. »V to luknjo.« Pipin je tekel. Mačka je skočila za njim in ga za zgrešila za mišjo 
dlako. »Presneto!« je zapihala in lačna odšla drugam. 
»O bratranec!« je rekel Pipin. »Domov hočem.« »Ne še!« je rekel Tobi. »Nisi še preizkusil moje 
fi ne pernate pernate postelje.« 
Naslednje jutro pa je Pipin, kljub mehki postelji, še vedno želel oditi. Tobi mu je zato dal zemljevid, 
kjer je bila začrtana pot na postajo. »Ne izgubi se.« 
»Zbogom!« Je rekel Pipin. Pipin je tekel do postaje. Tam se je skril v vrečo s pšenico, da bi prišel 
na vlak. V zvezdnati noči je Pipin končno prispel na podeželje. 
»Ljubo doma, kdor ga ima!« je vdihnil sladki, hladen zrak in se nasmehnil. Potem je zlezel v toplo 
posteljo. »To je življenje zame,« je rekel in mirno zaspal. 



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.)



»The Colors of us«, knjigo avtorice Karen Katz ali natisnjene slike z osebami iz knjige.
tempera barve, voda
A4 listi paprija
cimet, arašidovo maslo, različne barve čokolade, kolački, breskve, kokos, zrnje kave, med, papri-
ka v prahu, različen kruh ipd., – namesto hrane imamo lahko fotografi je/slike le-teh
papirnate brisače

KULTURA 3-6

skupine po 6

45 minut
MOJE BARVE

Prepoznavati in spoštovati različne barve kože.
Prepoznavati in ovrednotiti različne vrline, ki nas delajo posebne.
Razvijanje gibalnih spretnosti oz. motorike preko ustvarjanja.



Prvi korak
Natisnjene slike likov iz knjige pritrdimo na steno ali tablo tako, kot si sledijo v zgodbi.

Drugi korak
Z otroci se posedemo v krog. Igrali se bomo sledečo igro. Začeli bomo s stavkom: »V učilnici 
vidim nekaj modrega. Kaj je to?« Otroci nato ugibajo, kaj smo si izbrali v prostoru. Nato igro 
nadaljujemo tako, da si nekdo drug izbere nekaj barvnega v prostoru. Na vrsti je vsak otrok. 
Pravilo je, da si vsakokrat izberemo drugo barvo.

Tretji korak
Na mizo pripravimo hrano ali slike le-te, ki smo jih prinesli s seboj. Otroke povabimo, naj si jo 
ogledajo in nato jih vprašamo za vsako posebej, kakšne barve je? Otroci ugotovijo, da je vsem 
skupna rjava barva, le različnih odtenkov je.

Četrti korak
V nadaljevanju povabimo otroke, da se primejo za roke in se postavijo k prvi sliki, ki smo jo pritrdili 
na steno. Tam jim predstavimo Leno, ki je glavni lik v zgodbi. Otrokom povemo, da se bomo z 
Leno odpravili na sprehod.

Peti korak
Preberemo zgodbo in otroci se počasi premikajo od slike do slike.

(Prevod zgodbe)

Moje ime je Lena in stara sem sedem let.
Jaz sem barva cimeta. Mama pravi, da bi me kar pojedla.
Moja mama je barve francoskega toasta, ona je umetnica.
Mama me uči, kako mešati barve. Pravi, da če zmešam pravo mero rdeče, rumene, črne in bele 
barve, bom imela pravo rjavo barvo za mojo sliko.
Prava rjava… ampak mama rjava je rjava. 
Ne gre tako, pravi mama, veliko je različnih odtenkov rjave barve.
Sprehodimo se skupaj in boste videli. Gremo na igrišče, kjer vidimo prijateljico Sonjo.
Sonja je svetlo rumeno rjava. Mama pravi, takšna kot arašidovo maslo. Moje najljubše.
Izabela je čokoladno rjava kot piškoti, ki smo jih imeli za rojstni dan.
Lucija ima kožo, ki je barve breskve in je zagorela.
Moj najboljši prijatelj Jojen živi v bližini igrišča.
Jojen je barve medu. Dve ulici, nad nami živi sestrična Kyle.
Njena koža je rdečkasto rjava kot listje v jeseni.
Karla in Rozi peljeta svojega novega kužka v park.
Karla je svetlo rjave barve kot kakav in Rozina koža je podobna karameli.
Ko gremo mimo picerije, mama in jaz zagledava gospoda Pellegrina, ki v zraku vrti veliko pico.
Gospod je takšne barve kot je skorja pice, zlato rjave barve.
Moja varuška Candy je lepa kot dragulj, bronasta in jantarjeve barve. Izgleda kot princesa.
Po kosilu sva šli še do maminih najljubših trgovin, kjer gospod Kašmir prodaja veliko različnih 
začimb. On je barva ingverja in čilijevega prahu.
Na ulici je moja teta Cathy. Teta Cathy ima 22 let, je zagorela kot kokosi in temen čaj.
Po sprehodu pridejo k meni še moji prijatelji, vzamemo brisače, se uležemo na streho in usmerimo 
proti soncu.
Razmišljam o vseh, ki sem jih srečala danes: Sonjo, Izabelo in Lucijo, Jojena in Kyle,
Karlo in Rozi, gospoda Pellegrina in Candy gospoda Kašmirja in teto Cathy, vsak od njih ima lepo 
barvo. 
Moji prijatelji počasi odidejo in tudi jaz zapustim streho.
Vesela sem, da imajo vsi vse moje barve rumeno, rdečo, črno in belo.
Razmišljam o vseh čudovitih barvah, ki jih bom naslikala, in izgovorim njihova imena na glas: 
cimet, čokolada in med, kava, karamela, zapečena skorjica kruha, mmmm, zvenijo tako slastno.
Končno so moje slike končane. Vse sem naslikala!
Poglej mama, “to so moje barve.”



Šesti korak
Zgodba je končana in otroke povabimo, da se posedejo v krog. Vsak izmed otrok pove, katera 
barva mu je bila najbolj všeč in kateri lik v zgodbi mu je bil najljubši.

Sedmi korak
Otroke povabimo, da vsak opiše svojo barvo kože in sicer s pomočjo hrane. Npr. vaniljev sladoled, 
banana, kakav itd.

Osmi korak
Otrokom pojasnimo, da je samo ena barva rjava, vendar imamo različne odtenke le-te. Če želimo 
lahko otrokom razdelimo čokolade različnih barv.  Vsi se bodo verjetno strinjali, da imajo vsi radi 
čokolado, vendar ima vsak košček drugačen okus in prav to jih dela posebne.

Deveti korak 
Otroke povabimo, da zdaj vsak zase razmisli in pove, kaj pa je pri njem posebnega. Ali znajo 
zapeti lepo pesmico, ali poznajo kakšen čarobni trik, ali lepo rišejo ipd.

Deseti korak
Otrokom razdelimo papir in barve. Naloga je, da naredijo odtis svoje roke, vendar še prej morajo 
najti barvo, ki bo približek njihovemu tenu/barvi kože. Nato jih povabimo, da poizkusijo narediti še 
kakšen drugačen odtenek svoje dlani in tudi tega odtisnejo na papir. Na koncu se na svoj izdelek 
podpišejo s prstom.



Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov: 
- stoli ali blazine za otroke, da bodo lahko sedeli v krogu, slike dejavnosti na prostem in dejavnosti 
v zaprtih prostorih, tabla, lepilo.  

DEJAVNOSTI NA PROSTEM 3-6

vsi skupaj

40 minut

HOBIJI (DEJAVNOSTI NA 
PROSTEM)

Otroci bodo po dejavnosti zmogli: 
- razumeti pojem prostočasnih dejavnosti na prostem, 
- med seboj deliti svoje hobije oz. prostočasne dejavnosti, 
- prepoznati pomen hobijev oz. prostočasnih dejavnosti za dobro počutje. 



To je dejavnost, ki jo izvajamo v razredu in pri kateri otroci sedijo v krogu. 

Potek dejavnosti po korakih: 

1. Kot vodja najprej z otroci podelimo dejavnosti, ki jih imamo radi (hobije) in ki nam krajšajo prosti 
čas. Pri tem bodimo pozorni na to, da bomo omenili nekaj dejavnosti, ki so vezane na zaprte 
prostore (npr. gledanje dobrega fi lma, kuhanje za prijatelje itd.) in nekaj dejavnosti na prostem 
(npr. hoja po parku, planinarjenje, potovanja, igranje tenisa itd.). 

2. Nato povabimo otroke, da nam povedo, kaj radi počno, ko imajo prosti čas, in da tako z drugimi 
delijo svoje konjičke in dejavnosti, ki jih imajo radi. 

3. Nato otrokom prikažemo nekaj slik dejavnosti (v zaprtih prostorih in na prostem) ter jih prosimo, 
naj jih prepoznajo in poimenujejo. 

4. Ko jih otroci prepoznajo in poimenujejo, jim kot vodja prilepimo te slike v dva ločena stolpca 
(enega za dejavnosti z zaprtih prostorih in drugega za dejavnost na prostem). Otroci morajo nato 
pregledati oba seznama, skupaj z njimi pa v pogovoru ugotavljamo tudi razlike. To bo na koncu 
pripeljalo do tega, da bodo ugotovili ključno razliko med obema stolpcema, to je, da gre pri enem 
za dejavnosti, ki jih izvajamo znotraj zidov našega doma, vrtca, ipd., pri drugem pa za dejavnosti, 
ki jih izvajamo na prostem.  

5. Sedaj slike dejavnosti odlepimo ter jih med seboj znova pomešamo, potem pa lahko otroci 
odigrajo igro RES/NI RES ter pri tem poskušajo prepoznati dejavnosti na prostem oz. resničnost 
vaših izjav, npr. “Tenis je igra, ki se igra na prostem.”, “Pletenje doma na kavču je dejavnost, ki jo 
izvajamo notri.”, “Ko peljemo psička na sprehod, je to dejavnost na prostem.”, ... 

6. Posamezne slike lahko nato razdelimo otrokom, pri tem pa morajo potem sami oblikovati 
stavke, kot so npr. “Moj hobi je ...(poimenovanje glede na sliko)... in se izvaja na prostem (ali 
notri)”. 

7. V zaključku dejavnosti nato povabimo otroke, da zaprejo oči ter se predstavljajo svojo najljubšo 
dejavnost na prostem ter nato opišejo, kako se počutijo. Pomagate si lahko z vprašanji: 
a. Kako se pri tej dejavnosti počutiš? 
b. Kako bi se počutil, če bi ti nekdo dejal, da tega nikoli več ne smeš početi? 

Pri tem bodo otroci lahko prepoznali pomembnost dejavnosti na prostem za naša zivljenja. Ob 
koncu se tako o tem lahko z njimi tudi pogovorimo ter poskušamo skupaj ugotoviti, zakaj so te 
dejavnosti zabavne, zdrave, družabne, ipd.  



- 2 do 3 različne jušne zelenjave (in začimbe kot je sol, poper, peteršilj)
- noži in pladnji, na katerih bodo otroci lahko rezali zelenjavo
- večja posoda za juho
- voda
- dostop do kuhinje ali kuhalnika

TRAJNOST 3-6

do 10

30-45 minut
HRANA

Učni cilji dejavnosti so:
- razvijanje fi nih motoričnih spretnosti z rezanjem zelenjave na koščke,
- učenje dialoškega odnosa s pomočjo opisovanja osebnih vtisov in z delitvijo lastnih idej s 
skupino,
- ovrednotenje hrane in njenega pomena za naše življenje,
- spodbujanje radovednosti otrok s poskušanjem nove hrane.



Prvi korak
Z otroci se zberemo pred kuhinjo in jim sporočimo: » Danes kuharja, ki vam po navadi pripravi 
kosilo, ni. Zato si bomo morali kosilo skuhati sami!«

Drugi korak
Otroke povabimo v kuhinjo in jim razložimo pravila kuhinje in razdelimo vloge. Nekdo bo rezal 
zelenjavo, drugi bo prinesel vodo, tretji bo prinašal narezano zelenjavo, četrti bo mešal itd. 

Tretji korak
Preden začnemo rezati zelenjavo jo še celo pokažemo otrokom. Vprašamo jih, če jo prepoznajo. 
Kaj še lahko pripravimo iz določene zelenjave? Če želimo, jim lahko predstavimo še kakšno 
zgodbo, od kod izvira določena zelenjava (npr. krompir izvira iz Andov v Južni Ameriki in ga je v 
Evropo prinesel pomorščak Krištof Kolumb, ipd.)
Otroke vprašamo: »Kaj pa, če danes ne bi dobili kosila? Ali bi bili lačni? Kako bi se znašli?«
Otrokom kratko povemo, da je hrana privilegij, da jo imamo pri nas v obilju, vendar hrana ni tako 
samoumevna za vse otroke na svetu. Nekateri so lačni in pojedo na dan samo skodelico riža, 
da preživijo. Zato je pomembno, da ko pripravljamo hrano, da jo odmerimo toliko, kot jo bomo 
zaužili, da jo po nepotrebnem ne mečemo stran.

Četrti korak
Razdelimo deske in nože. Bodimo pozorni, kako otroci režejo zelenjavo, da se ne porežejo. Če 
menimo, da otroci ne bodo zmogli rezanja, zelenjavo narežemo mi vnaprej. Vendar poskrbimo, 
da bomo imeli s seboj tudi celo zelenjavo, ki jo bomo predstavili otrokom.

Peti korak
Otroke vprašamo, kaj je potrebno narediti preden se lotimo rezanja  oz. pripravljanja zelenjave in 
hrane na splošno. »Umijemo si roke in umijemo zelenjavo.«

Šesti korak
Otroci se lotijo nalog. Režejo, pristavijo vodo, zbirajo narezano zelenjavo itd. Nazadnje juho 
postavimo na ogenj.

Sedmi korak
Med kuhanjem otroke povabimo, da pospravijo in za sabo očistijo kuhinjo, kakor to naredijo tudi 
pravi kuharji. Nato skupaj pripravimo mizo.

Osmi korak
Če juha še ni skuhana, se posedemo okoli mize in razpravljamo o hrani. Kaj običajno jedo za 
kosilo? Ali že kdo kuha ali pa pomaga pri kuhanju? ...

Deveti korak
Razdelimo juho. Lahko jo razdelimo mi, ali pa si jo vsak vzame sam. Dober tek!

Namig
Poizkušajmo uporabiti sezonsko zelenjavo.



Za dejavnost potrebujemo:
- dva stožca ali druge predmete, ki bodo služili kot orientacijski točki,
- plastenke ali kozarčke napolnjene z vodo do vrha (8), 
- merilnik za tekočino (ml ali drugo) 
- osem A4 listov, na katerih so napisane trditve o čisti vodi. Vsaka izjava je na svojem listu. Upo-
rabimo lahko naslednje trditve:
- Čista voda preprečuje bolezni.
- Čista voda izboljšuje proizvodnjo zdrave hrane.
- Vsak dan potrebujemo čisto pitno vodo.
- Čista voda pomaga telesu, da pravilno deluje.
- Čista voda pripomore k boljšemu delovanju možganov.
- Čista voda je dragocena. (Trditev naj bo natisnjena v modri barvi, krepko, velika pisava.)
- Čista voda daje življenje. (Trditev naj bo natisnjena v modri barvi, krepko, velika pisava.)
- Dostop do čiste vode je pravica vseh ljudi. (Trditev naj bo natisnjena v modri barvi, krepko, z 
večjo pisavo.)
Izjave nato zložimo v kuverte, ki jih tudi zapremo. 

ČISTA VODA 3-6

8

20 minut
KAPLJICE ŽIVLJENJA

Dejavnost lahko izvedemo v učilnici ali na prostem. Otrokom pomaga bolje razumeti, zakaj je 
čista voda pomembna za življenje, kako jo (u)porabljamo v vsakdanjem življenju ter kako jo lahko 
varčujemo. Dejavnost ima obliko igre, ki je tekmovalna. Vendar pa je končni cilj zgolj to, da so 
zmagovalci vsi, ki na koncu razumejo pomen čiste vode in okolja za človeštvo.



Priprava
Naredimo dve skupini po 4. Stožce (ali druge predmete, ki ponazarjajo oznaki) postavimo 5 do 6 
metrov od začetne črte, ki jo narišemo ali označimo na tleh. Za vsak stožec ali oznako položimo 
po 4 kuverte s trditvami o vodi (razdelimo jih naključno). 

Prvi korak
Učencem nato razložimo pravila igre. Obe skupini se postavita v vrsto, eden za drugim, za 
začetno črto. Vsak nato dobi v roke še plastični kozarček ali plastenko napolnjeno z vodo do 
vrha. Naloga je, da tečejo do stožca ali oznake pred njimi, tam odložijo kozarec ali plastenko in v 
zameno vzamejo eno kuverto na tleh ter jo prinesejo nazaj. V trenutku, ko se vrne prvi s kuverto, 
nadaljuje drugi, nato tretji vse do četrtega. Zmagovalna skupina je tista, ki se je vrnila prva z 
vsemi izjavami in ob tem razlila najmanj vode. Kuvert še ne odpiramo.

Drugi korak
Ko je igra končana, izmerimo, katera skupina ima največ vode. Če je skupina zmagala v hitrosti 
in tudi v tem, da so polili najmanj vode, jih razglasimo za »kralje čiste vode«, druge pa za »viteze 
čiste vode«. V kolikor pa je ena skupina hitrejša, druga pa je polila manj vode, obe skupini 
razglasimo za »varuhe čiste vode«.

Tretji korak
Čestitamo vsem in jih povabimo, da preberejo trditve o vodi, ki so jih nabrali. Kratko se o 
njih pogovorimo. Otrokom še povemo, da zdaj, ko so varuhi čiste vode, to pomeni, da imajo 
odgovornost do vode, da se morajo vsak dan truditi in spoštovati te trditve. To pomeni, da se 
o njih pogovarjamo, razmišljamo in tudi kaj naredimo. Povemo jim tudi, da čista voda ni tako 
samoumevna in da po nekod na svetu dostopa do le-te nimajo ali pa morajo peš hoditi do izvira 
vode tudi po več ur na dan. 

Četrti korak
Otroke vprašamo, kaj bi želeli narediti z vodo, ki je ostala po igri.



voščenke
A4 listi paprija
Dejavnost 1: sličice hrane, povezava: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf
Dejavnost 2: sličice dejavnosti:povezava 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

ZDRAVJE 3-6

4 in več

15 do 20 minut

ZDRAV PLANET, ZDRAVI 
VSI

Okoljsko vzgojo lahko celostno razumemo le, če jo obravnavamo v okviru etične vzgoje. Na primer 
otroci, ki spoštujejo in sprejemajo sebe in tudi druge,  bodo verjetno raje skrbeli in spoštovali tudi 
okolje. Hkrati je torej pomembno otroke vzgajati etično, saj se bo to odražalo tako na njih samih, 
kot tudi v odnosu do drugih ter do okolja.
Cilji dejavnosti so prepoznati in razumeti:
- pomen hrane za življenje,
- pomen higiene za življenje.



Dejavnost 1: Ali jem zdravo?

Prvi korak 
Otrokom povemo nekaj kratkih uvodnih stavkov o našem prehranjevanju. Lahko jih tudi kaj 
vprašamo.
Ko se rodimo, kaj takrat jemo? Pijemo materino mleko. Ali imamo takrat zobe? Ne. Zakaj? Ker jih 
še ne potrebujemo, saj je mleko tekoče in ga ni potrebno gristi. Ko pa počasi rastemo, naše telo 
potrebuje tudi druga hranila, da nam dajo energijo za rast, da lahko skačemo, tečemo, se učimo 
itd. Ta hranila pa so tudi trša od mleka, zato počasi začnejo rasti zobje, s katerimi lahko hrano 
zgrizemo, jo pomešamo s slino v ustih tako, da postane primerna, da jo lahko pogoltnemo. Kaj 
pa bi se zgodilo, če bi ves čas jedli ali pili samo eno hrano npr. mleko? Postali bi šibki in naše telo 
ne bi preživelo. Zato je pomembno, da jemo čim več vrst hrane in vsake ravno prav, da se preveč 
ne zredimo in se posledično težko gibljemo.

Drugi korak
Otroke naprosimo, da malce razmislijo, kaj jedo doma. Kaj jim običajno za kosilo pripravita starša/
skrbnika. Razdelimo jim kartice/sličice hrane, ki smo si jih pripravili in s pomočjo le-teh otroci 
predstavijo, kaj jedo za kosilo.

Tretji korak
Otrokom razdelimo liste in voščenke. Povabimo jih, da narišejo svojo najljubšo hrano.

Dejavnost 2: Znam se umivati
Prvi korak
Natisnemo si slike iz povezave: http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/
healthyme_aval.pdf
in jih naključno položimo na tla ali pripnemo na tablo, tako da jih otroci jasno vidijo. Nato jih 
povabimo, da se dogovorijo, kakšen je pravilen vrstni red higiene in nato jih skupaj preuredimo.

Drugi korak
Z otroci se kratko pogovorimo, zakaj je pomembno ohranjati higieno. Lahko sledimo sledečim 
vprašanjem ali pa si izmislimo nova glede na odzivnost in želje otrok.
Zakaj si čistimo zobe in zakaj umivamo roke? Vprašamo jih tudi, kdaj si vse umivamo roke in 
kolikokrat na dan si moramo umivati zobe? Kaj pa, če se ne bi umivali cel teden? Kaj pa, če ne 
bi imeli vode, s čim bi se potem umivali? Ali je pomembno, da varčujemo vodo in ne pretiravamo 
z umivanjem? Kako lahko varčujemo z vodo? Ali je pomembno umivanje s čisto vodo? Zakaj? Ali 
to pomeni, da moramo ohranjati naš planet čist? Kako to lahko naredimo? ...

Tretji korak
Po zaključku dejavnosti si pojdimo vsi skupaj umiti roke.



barvne kartice/slike z drevesi ali rastlinami, ki rastejo v okolici; največ tri (npr.: smreka, hrast, lipa, 
češnja, jabolko, kostanj, oreh, trobentice, teloh, žefran, zvonček…)
barvne slike približanih delov izbranih dreves ali rastlin (jabolko, listje hrasta, cvet češnje, želod, 
lubje, kostanj, orehov list, cvetni listi, čebulice, koreninice itd.)

SPOZNAVANJE RASTLIN 3-6

4 do 6

20-30 minut
SPOZNAVANJE RASTLIN

- odkrivanje in spoznavanje raznolikih rastlin in njihovih posebnosti,
- prepoznavanje različnih značilnosti rastlin, 
- učenje, kako prepoznati določeno rastlino in si zapomniti njeno ime med sprehodi v naravi.



Prvi korak
Otrokom pokažemo izbrane slike dreves iz naše okolice. Otroci jih poizkušajo poimenovati. V 
kolikor dreves ali rastlin ne poznajo, jim lahko pomagamo. (Pomagamo tudi s podvprašanji npr. 
če gre za jablano, jih vprašamo, na katerem drevesu rastejo jabolka?)

Drugi korak
Po tleh naključno razporedimo sličice približanih delov izbranih rastlin ali dreves. Otroke povabimo, 
da za vsako rastlino ali drevo najdejo vse njihove dele, ki jih sestavljajo oz. jih najdejo na tleh ter 
jih razporedijo po skupinah.

Tretji korak
Z otroci se posedemo v krog in kratko razpravljamo o drevesih in rastlinah. Lahko sledimo 
naslednjim vprašanjem. 
Zakaj imajo rastline korenine?
Ali rastline jedo in pijejo?
Kaj se zgodi, če rastline ne zalivamo ali pa ne pade nič dežja?
Kako rastline dihajo?
Zakaj potrebujemo rastline?
Če imajo rastline enake potrebe kot mi ljudje, npr. da dihajo zrak, da se prehranjujejo in pijejo, 
kakšna je pravzaprav razlika med nami in rastlinami?

Četrti korak
Otroke vprašamo, če bi bili rastlina ali drevo, katera bi bili? Pojasnijo naj, katera je tista lastnost 
po katerem bi jih potem prepoznali?

Peti korak
Če imamo dostop do vrta ali parka, se z otroci odpravimo ven in vsak poišče rastlino, ki si jo je 
izbral. Če te rastline ni v vrtu ali parku, si izbere eno, ki mu je trenutno najbolj všeč.

Šesti korak
Z otroci si izberemo eno rastlino ali drevo, ki najbolj predstavlja nas kot skupnost. Z otroci se 
pogovorimo, katere so te lastnosti in kako nam lahko pomagajo v življenju. Rastlino ali drevo 
lahko tudi poiščemo v bližnji okolici in jo hodimo vse leto tudi opazovati. Opazujemo, kako se 
spreminja in ali bi kaj potrebovala. Rastlino, lahko tudi posadimo in ostanemo odgovorni zanjo. 
Ob vsakem obisku rastlino ali drevo lepo pozdravimo “Lepo pozdravljen, kostanj.” in ko odhajamo 
se poslovimo “Lep dan še naprej, kostanj.” Rastlini lahko tudi kaj zaželimo.



- 2 litrske očiščene plastenke (eno za vsakega udeleženca)
- hidroponska hranilna raztopina
- klobučevina ali bombažne brisače
- kokosova vlakna, 700 g/plastenko kot rastni medij
- voda 700 - 1000 ml vode (vodo pustimo, da se usede čez noč)
- hranila (npr. GH Flora Grow)
- škarje in fl omastri/markerji
- sadike solate ali semena (za ta poskus je najbolje izbrati hitro rastočo zelenjavo)

SAMOOSKRBNI VRTOVI 3-6

vsi

1-2 uri VRT V PLASTENKI

- Naučiti se, kako narediti poceni in preprost hidroponski vrt.
- Spodbujati otroke, da se povežejo z naravo in se pobliže spoznajo z ekologijo in izvedo od kod 
prihaja/izvira njihova hrana.
- Opazovanje celotnega življenjskega cikla rastline (kalitev, sadike, rast, žetev).
- Naučiti se, kako ustrezna prehrana, voda in svetloba omogočajo rast rastlin.



Prvi korak
Vzamemo 2-litrsko plastenko in z markerjem 
pod krivino plastenke označimo z vodoravno 
črto (naokoli plastenke) točko, kjer jo bomo 
odrezali. V ta zgornji del plastenke bomo 
uporabili kot rastni prostor, spodnji del pa 
nam bo služil za vodo in ostala hranila, ki jih 
potrebujemo za rast.

Drugi korak
Skozi vrhnji del plastenke vstavimo bombažne trakove. Trakovi morajo biti dovolj globoko in 
dovolj visoko ob robu plastenke (do konca plastenke na vrhu), da ne bodo korenine potrebovale 
rasti in iskati vodo vse do dna, marveč jim bo vlaga zagotovljena po celotni površini plastenke.

Tretji korak 
Ob strani držimo trakove, medtem ko v vrhnji del plastenke natresemo kokosova vlakna. Na 
sredini vlaken naredimo majhno luknjico za semena ali koreninice rastline, ki jih nato posadimo.

Četrti korak
V spodnji del 2-litrske plastenke nalijemo 
vodo in mešanico hranil ter nato zgornji 
del plastenke položimo v spodnji del 
plastenke. Vode nalijemo toliko, da se 
vrhnji del plastenke rahlo dotika vode, 
bombažni trakovi pa plavajo na dnu 
plastenke.

Peti korak
Plastenke s posajenimi rastlinami 
postavimo na okensko polico oz. nekam, 
kjer bo rastlina imela primerno dnevno 
svetlobo.

Šesti korak
Spremljamo rast in razvoj rastline. Ob tem smo pozorni na nivo vode, ki ga po potrebi dodajamo. 
Ko rastlina zraste, naj jo otroci odtrgajo. (Solati, peteršilju, baziliki odtrgajo le nekaj listov, tako bo 
rastlina rastla dlje).

a) Take your 2-litre bottle and draw a line around it right where the curve ends and the bottle transitions to a 
straight line. It’s important to draw the line below the curved area, so you have enough space to grow your 
plant! Then cut the bottle as straight as possible! The top area is where your growing media and seed will go, 
and the bottom section houses the water and nutrient mixture.

b) Let's prepare the water. Take a look at the nutrient mixing chart on the back of your bottle of nutrient. This 
will give you the exact amount to mix into your system. After you prepare your water, pour it into your 2 litre 
bottle until it reaches the point where the cap would touch, then move on to the next step!

c) Add Wick and Growing Media. Take your wick and thread it through the cap hold in the 2 litre bottle. 
Pull it through to around 2/3 of the height of the smaller growing area. It must be high enough so that when the 
seeds sprout, the roots will not have to travel far to get to the wick area (where the growing media is moist and 
filled with nutrients).

Hold the end of the wick inside the open cavity created by the top of the bottle with your finger while filling the 
cavity with coconut coir. Make a small indentation in the planting media with your fingers, and place 3-4 seeds 
in the hole.  Firm the coconut coir around the roots to secure the seedling in place. Nestle the top of the bottle 
inside the bottom so that the cotton wick extends into the solution. Check the unit frequently, and refill the 
bottom with hydroponic solution when needed by gently lifting the plant and pouring the solution into the 
bottom of the bottle. 
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Med koraki
Ko pripravljamo naš notranji hidroponski vrt otrokom razložimo naslednje.

VODA – je nujen element za fotosintezo (proizvodnjo hrane) in ohranjanje rastline (izparevanje v 
zrak, hlajenje rastline, ustvarjanje pritiska za premik vode iz korenin do listov, prenašanje hranil 
itd.)
ZRAK – Rastline potrebujejo za fotosintezo ogljikov dioksid (CO2) in izločajo kisik (O2). Ljudje 
vdihavamo kisik (O2) in izdihujemo ogljikov dioksid (CO2).

SVETLOBA – rastline potrebujejo svetlobo za fotosintezo, ki predstavlja proces ustvarjanja hrane 
zanje.

HRANILA– rastline potrebujejo za rast tudi določene minerale in hranila. Minerali so že prisotni v 
zemlji, ki nastanejo kot stranski produkt propadanja organskih snovi. Lahko pa le-te dodajamo s 
pomočjo različnih pripravkov. 

PROSTOR ZA RAST – rastline morajo nekje rasti. Na Zemlji večina rastlin raste v zemlji. 
Znanstveniki pa poizkušajo vzpodbuditi rast rastlin tudi s pomočjo gela ter na druge možne 
načine.

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an area that’s 
getting at least six hours a day. 
Taking care of your 2 litre Garden is simple. 

All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grows, it will suck up 
water and nutrients, so keep some properly prepared nutrient mixture ready to fill it back up to normal levels 
when the reservoir drops.

The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leaves to grow. 
You can keep harvesting over and over for at least a month using this method!

                                                            WHAT DOES THE PLAN NEED

When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles: 

Water: Water is required for photosynthesis (production of food) and transpiration (evaporation of water from 
leaves into the air, cooling the plant and creating pressure to move water from roots to leaves); it also aids in the 
absorption of some nutrients.

Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we breath we 
provide carbon dioxide.

Light: Plants capture light energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "food".

Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exist naturally in 
soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through applications 
of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own food through 
the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)

Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are 
experimenting with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hydroponics to 
devise an acceptable alternative to soil.
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water and nutrients, so keep some properly prepared nutrient mixture ready to fill it back up to normal levels 
when the reservoir drops.

The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leaves to grow. 
You can keep harvesting over and over for at least a month using this method!

                                                            WHAT DOES THE PLAN NEED

When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles: 

Water: Water is required for photosynthesis (production of food) and transpiration (evaporation of water from 
leaves into the air, cooling the plant and creating pressure to move water from roots to leaves); it also aids in the 
absorption of some nutrients.

Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we breath we 
provide carbon dioxide.

Light: Plants capture light energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "food".

Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exist naturally in 
soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through applications 
of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own food through 
the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)

Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are 
experimenting with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hydroponics to 
devise an acceptable alternative to soil.



7-11



A4 listi (glede na število učencev)
pisala

SAMOPODOBA 7-11

vsi

30-60 minut
ŽIVALI IZ DŽUNGLE

Osrednji namen dejavnosti je razvijanje samopodobe pri otrocih preko prepoznavanja njihovih 
vrlin/odlik in slabosti. Z vrlinami otroci prispevajo k trdnejši razredni skupnosti, medtem, ko le-te 
uporabljajo pri iskanju rešitev, novih perspektiv, pri slabostih, ki jih želijo izboljšati, itd. Na ta način 
se slabosti pravzaprav sčasoma preobrazijo v vrline. Pri tej dejavnostise razred kot skupnost 
krepi, povezuje, posameznik pa pridobiva na samozavesti.



Prvi korak
Z otroci se posedemo v krog in preberemo uvodno zgodbo.

“Džungla je dom mnogoterih živali. Te živali so svobodne in se izražajo, kakor želijo in čutijo. Ptice, 
levi, opice, metulji, mravlje, čebele, krokodili, veverice, kače in še mnoge druge živali živijo tukaj. 
Vsaka izmed teh živali ima svoje odlike/vrline in tudi slabosti. Teh pa zaenkrat še ne poznamo.”

Drugi korak
Ko preberemo uvodno zgodbo, otrokom ponudimo, naj si vsak izbere svojo žival, ki ga karakterno 
najbolj predstavlja. Lahko izberejo med živalmi, ki smo jih omenili v zgodbi, lahko pa si izberejo 
tdui katero koli drugo želijo. 

Tretji korak
Otroke povabimo, da za svojo izbrano žival poiščejo tudi ime.

Četrti korak
Vsakemu izmed otrok damo svoj list papirja, na katerega najprej zapišejo ime živali, ki so si jo 
izbrali, nato pa zapišejo še tri vrline/odlike in tri slabosti, ki jih ta žival ima.
 
Peti korak
Z otroci se zopet posedemo v krog in jih povabimo, da vsak posebej predstavi vrline in šibkosti/
slabosti svoje živali. Kot učitelj, pa si le-te lahko tudi zapišemo. 

Šesti korak
Povabimo otroke, da razpravljajo o vrlinah in šibkostih živali, ki so jih ravnokar predstavili. 
Vprašamo jih lahko sledeče: ali morda lahko vidimo katero od vrlin tudi kot šibkost pri drugi živali 
in obratno, da je lahko katera od šibkosti pravzaprav vrlina in zelo uporabna za drugo žival? 
Kako bi prešli/izboljšali slabosti? (V tem primeru se lahko glede na čas, ki ga imamo, posvetimo 
vsem slabostim, ki so jih predstavili, torej za vsakega tri, lahko pa si vsak otrok izbere eno in se 
posvetimo le tej). 
Kako bi si lahko z določeno vrlino živali pomagali pri premagovanju in izboljševanju določene 
slabosti, ki jo ima žival? (V primeru, da si določena žival ne more sama pomagati oz. da otroci ne 
najdejo poti, kako pomagati, lahko predlagajo drugo vrlino oz. žival, ki pa bi lahko pomagala pri 
tej slabosti oz. živali.)
 
Sedmi korak
Otroke naprosimo, da zapišejo na list papirja eno svojo vrlino, ki jo vidijo kot tisto, ki ključno 
prispeva k njihovemu razredu, da postaja boljši. Če želijo, lahko le-te v krogu podelijo s celim 
razredom.



A4 listi
pisala
barvice
voščenke

ETIČNE VREDNOTE 7-11

vsi

1 uraGLASOVANJE V GOZDU 

- spodbuditi otroke k razmišljanju o odgovornosti in kako biti odgovorne osebe 
- naučiti otroke, kako prepoznati neodgovorno vedenje
- spodbuditi otroke k odgovornem ravnanju, tako da prevzamejo določene naloge



Prvi korak 
Dejavnost začnemo s kratko razpravo. Sledimo lahko sledečim vprašanjem: 
Ali veste, kaj je odgovornost? 
Kako odgovorna oseba ravna? Kako vemo, da je nekdo odgovoren? 
Ali poznate kakšno odgovorno osebo? 
Ali ste vi odgovorni? Zakaj ja/ne? 
Razpravo zaključimo z nekaj stavki. Odgovornost je uporabna in dobra vrlina. Odgovorna oseba 
si vedno prizadeva, da zaključi (v pravem času) zadano nalogo. Jasno pozna svoje načrte, 
opravke, hobije in drugo, ter jih razporedi tako da služijo njemu in nalogi, ki jo ima. Drugi ljudje se 
lahko zanesejo na odgovorno osebo. 
  
Drugi korak 
Preberemo ali povemo zgodbo o Glasovanju v gozdu. 
Sova, ki je bila vodja in torej odgovorna za skupnost gozdnih živali, je zbolela. Živali so zato 
morale za ta čas najti nadomestno žival. Predstavijo se trije kandidati.  
Kot prva se javi opica. Začela je plesati in poskakovati, se pačiti in vsi so se smejali ter prikimavali: 
»Ja, ta bo nadomestila sovo!« 
Druga se predstavi želva. Vsi jo opazujejo in si pritrjujejo: »Hm, ta ima močan oklep. Lahko bo 
nosila in premogla veliko bremena. Ta bo nadomestila sovo!« 
Kot tretja pa se predstavi mravlja in vse živali padejo v smeh. »Kaj boš ti, še vidimo te ne!« Potem 
pa lisica, ki se edina ni smejala, naloži nalogo vsem prisotnim živalim. »Tisti, ki bo prenesel kup 
listja na drugo stran jase, tisti bo naš vodja.«  
Prvi se v nalogi preizkusi slon. Vsakič, ko je želel prijeti listje, ga je z rilcem pred seboj odpihnil. 
Nato je poizkusil lev, vendar so mu njegovi kremplji nagajali. Tako, da je vsak list, ki ga je zagrabil 
tudi razcefral in so od listja ostali le strgani koščki. Želva je vsak list, ki ga je prijela odgriznila ter 
je preostanek padel nazaj na tla. Opica se je zakopala v listje in kratko zadremala, tako da je 
glasno zasmrčala. Neuspešno je poizkusilo še nekaj živali, nato pa je en listič zagrabila mravlja 
in ga odnesla na drugo stran. Ko je končala, je prišla nazaj po drugega in tretjega, in tako naprej, 
da je prenesla cel kup. 
Živali so se čudile in navdušeno v en glas zavpile: »Mravlja je zmagovalka!« 
  
Tretji korak 
Z otroci se pogovorimo o zgodbi s pomočjo naslednjih vprašanj: 
Ali vam je bila zgodba všeč? 
Ali so bile gozdne živali odgovorne pri izbiranju? 
Ali je bila opica odgovorna? 
Ali so živali izbrale najbolj odgovorno žival? 
Zakaj je mravlja najbolj odgovorna?  
Kaj ste se iz zgodbe naučili o odgovornosti?   
  
Razpravo zaključimo z nekaj zaključnimi stavki. Živali pri svojem izbiranju sprva niso bile 
odgovorne, saj se niso zavedale, kaj pravzaprav pomeni biti odgovoren vodja. Potem pa so videli 
mravljo pri nalogi z listjem, ki jo je postavila lisica. Mravlja je odgovorno sprejela izziv in vsak list 
posebej, skrbno prenesla na drugo stran. Bila je vztrajna in močna vse do zadnjega lista. In živali 
so spoznale, da potrebujejo takšnega voditelja – ki bo odgovoren, znal poskrbeti za vsakega, bil 
močan in vztrajen pri vsaki nalogi, četudi se včasih zdi nemogoča. 
  
Četrti korak 
Otroke povabimo, da zapišejo ali narišejo eno nalogo, ki jo bodo odgovorno opravljali vse leto. 



To dejavnost je treba otrokom najaviti vnaprej, saj morajo s seboj prinesti svoje najljubše igrače. 
Glede tega jih tudi večkrat spomnimo, da otroci tega ne pozabijo. Pripravimo tudi liste papirja, 
nekaj različnih pisal ter mize za delo. 

SKRB ZASE 7-11

2 - 10

40 minut

SPOZNAJ MOJE IGRAČE 
IN MENE

Cilji dejavnosti je, da lahko otroci raziščejo sami sebe v dialogu z drugimi. Dejavnost jim omogoča 
tudi, da skupaj odkrivajo misli in občutke, ki prispevajo k boljšemu razumevanje samega sebe. 
Ob tem krepijo tudi skrb zase ter odnose z drugimi. 



Pred izvedbo same dejavnosti prosimo otroke, naj s seboj prinesejo njihove najljubše igrače in 
jih, če je le mogoče, tudi še spomnimo, da tega ne pozabijo. 

V uvodu pozdravimo otroke in jih vprašamo, kako so. Nato jih vprašamo, ali so prinesli svoje 
igrače ter jih pohvalimo, da so opravili ta del naloge. Nato nadaljujemo z dejavnostjo. Otroke 
razdelimo v pare, če je le mogoče tako, da niso skupaj tisti, ki se že sicer zelo dobro poznajo med 
seboj. Nato si naj vsak par vzame dovolj časa, da se umiri in poišče svoj kotiček ter mizo, da se 
bodo lahko pogovarjali v sproščenem vzdušju. 

Nato vsak otrok kratko predstavi svojo najljubšo igračo drugemu v paru. Prosite jih, naj povejo 
samo osnovne stvari, kot so npr.: “To je moj medvedek Medo, moja najljubša igračka, ker ...”. 
Ko si to izmenjata med seboj, bo vsak par naredil kratek intervju, v katerem eden izmed otrok 
postavlja vprašanja o igrači in drug podaja odgovore. Po petih minutah zamenjata vlogi. Prav 
tako si morajo zapisati nekatera vprašanja in odgovore. Nekaj možnih vprašanj: Kje si dobil to 
igračo? Zakaj ti toliko pomeni? Ali ti je všeč moja igrača? Kako se igraš s svojo igračo? Ali rad 
deliš igrače z drugimi? 

Nato si lahko vsi skupaj vzamemo nekaj prostih minut, torej čas, da lahko otroci izmenjajo svoje 
izkušnje in se pogovorijo med seboj, kako je bilo biti del intervjuja. Temu sledi drugi korak, v 
katerem pa sedaj vsak otrok zastavlja vprašanja samemu sebi in sicer o samem sebi. V središču 
morata biti dve temeljni vprašanji. Kdo sem jaz? Kaj so moje dobre in kaj moje slabe strani? Lahko 
jim predlagamo tudi bolj specifična vprašanja, kot so: Ste trmasti? Kaj počnete, ko se razjezite? 
Kaj hočete biti, ko odrastete? Zakaj? Ali se veliko smejete? Kakšne stvari vas razveselijo? 
Kako pogosto jih delate? S tem delom dejavnosti intervjuja želimo doseči, da otroci oblikujejo 
zavedanje, kdo so in kakšni so ter zakaj je pomembno, da poznamo sami sebe in lahko skrbimo 
zase na nov način. 

Ta del dejavnosti naj traja okoli pet minut, sledi pa razprava o njihovih odgovorih. V tej glavni 
razpravi moramo spodbuditi otroke, da govorijo o sebi in o tem, kdo mislijo, da so, kaj želijo 
biti, in osveščajo sami sebe, svoje želje, potrebe ipd. Otroci naj podajo tudi primere, kaj pomeni 
imeti dobre ali slabe strani, kaj pomeni delovati na dober ali slab način ter kaj je želeno vedenje 
v različnih situacijah. Lahko si med seboj tudi priporočijo, kaj naj storijo v teh situacijah ali kako 
ravnati v skladu z lastnim mnenjem. 

Ta skupna razprava je odvisna tudi od nas kot posrednika, da postavimo relevantna vprašanja, 
ki so odprta in zanimiva, ki otroke motivirajo za razmišljanje in nadaljnje razumevanje njihovih 
dejanj in odnosa do sebe. V njihovi starosti bi morali že poznati oblike skrbi zase (npr. skrb za 
higieno, skrb za naloge in opravljanje obveznosti, skrb zase v odnosu do drugih ipd.). Pogovor o 
omenjenih vprašanjih jim pomaga bolje razumeti takšno skrb zase in odnose. 

Ta del z razpravo lahko zaključimo tudi tako, da predlagamo povzetek razprave in sicer, da vsak 
otrok najde eno primerno besedo, s katero bi opisal to razpravo. To razvija njihovo pojmovanje, 
razumevanje razprave ter ostale procese razmišljanja. Ob koncu lahko otrokom razdelimo tudi 
papir in barvice, tako da lahko narišejo svoj avtoportret, ki naj vključuje to, kar so spoznali o sebi 
ter kako so se pri tem počutili. Tako bomo hkrati dobili tudi zelo dragocene povratne informacije 
o tej dejavnosti. Lahko jim predlagamo, da naj narišejo, ali so bili srečni, zadovoljni, zmedeni, 
morda jezni ali nezadovoljni, pomembno je le, da morajo biti odkriti in narisati portret, kot se 
jim zdi primerno za konec dejavnosti, ter na koncu pokazati risbe ostalim članom skupine in jih 
pojasniti. 



Za to dejavnost potrebujemo članek iz časopisa ali revije. Lahko se odločimo za besedilo v skladu 
z interesi učencev ali pa glede na potrebno znanje in informacije (na primer, temo iz učnega 
načrta). Otroci bodo tako še bolje pomnili te vsebine, tako da ima lahko ta vaja dodano vrednost. 

VZTRAJNOST 7-11

10-20

15-20 minut
ŠEPETANJE

Učni cilji te dejavnosti so povezani z razvijanjem odgovornosti, zaupanja in sodelovalnosti. Hkrati 
otroci spoznajo, kako se lahko vsebina in pomen informacij spreminjata, ko se le te prenašajo od 
ust do ust. Pri dejavnosti krepimo tudi sposobnost koncentracije oz. dvig ravni pozornosti. 



Opis dejavnosti po korakih:

1. Najprej izberemo pet ali šest otrok iz skupine ter jih prosimo, da za nekaj minut zapustijo 
učilnico, dokler jih ne bomo poklicali nazaj. 

2. Preostalim otrokom preberemo članek iz časopisa ali revije, ki smo ga izbrali. Povejmo jim, naj 
pozorno poslušajo in si zapomnijo informacije, ki so v njem vsebovane. 

3. Pokličemo enega otroka izmed tistih, ki čakajo zunaj, nazaj v učilnico ter mu preberemo isto 
besedilo. 

Otroci v razredu poslušajo to besedilo že drugič, pri tem pa ne smejo prekinjati branja ali se o 
vsebini pogovarjati.  

4. Ko končamo z branjem besedila, pokličemo drugega otroka od zunaj. Zdaj mora prvi otrok, ki 
je pravkar slišal besedilo, razložiti vsebino besedila drugemu otroku, kolikor natančno je mogoče 
glede na njegov spomin. 

5. Nato pokličemo tretjega otroka, ki mu mora sedaj povzetek informacij povedati drugi otrok. Ta 
korak ponavljamo, dokler niso prišli na vrsto vsi otroci, ki so čakali zunaj. 

6. Na koncu mora zadnji otrok, ki je čakal zunaj in je le enkrat slišal vsebino, vse to, kaj je razumel 
iz zgodbe svojega predhodnika, potem povedati preostalemu razredu. 

7. V tem koraku ponovno preberemo celotno besedilo vsemu razredu. V pogovoru z vsemi otroki 
sedaj primerjamo razlike med izvirnim besedilom in zgodbo zadnjega otroka, ki se je vrnil v 
učilnico. 

 
Sledi pogovor, ki bo to dejavnost povezal z njihovimi dejanskimi življenjskimi izkušnjami.  
Kaj se je zgodilo oz. kako ste izkusili to dejavnost? Ali ste opazili kakšne razlike med prvotnim 
besedilom in zadnjo zgodbo? Zakaj pri informacijah, ki jih podajamo ustno, pogosto prihaja do 
spreminjanja pomena oz. vsebine? Kaj na koncu doseže širše občinstvo? Ali se enako dogaja 
tudi pri novicah? 

 
Osnovna zamisel dejavnosti izhajal iz projekta “Strong children - less violence” ter je bila 
prilagojena za namene našega projekta.   
Vir: Samplung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und Grundschule, url: https://www.vhs-
th.de/fileadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf 



Gradiva in pripomočki, ki jih potrebuje-
mo:
- primeri različnih logotipov, veliki listi pa-
pirja ter pisala različnih barv

ETIČNE VREDNOTE - 
RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV

7-11

v skupinah po 5

40-50 minut

DOGOVORIMO SE IN 
USTVARIMO NAŠ LOGO

Otroci bodo s pomočjo dejavnosti osvojili veščine in zmožnosti:
- aktivnega poslušanja, 
- oblikovanja skupnega dogovora ter sprejemanja kompromisov,
- zavedanja o pomembnosti sodelovanja, skupne identitete, razumevanje in empatije.

Ethic Values – Problem Solving

Let’s agree and make our own logo

Separate the classroom in groups of 5 children and make them sit around one or two tables (depending on the 
size) and make sure, as workshop leader, the groups are formed by children of different nature and that they are 
relaxed.  Now show them a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet and colours:

List of needed materials :
• Logo examples sheet as example (see below)
• Big blank sheets and colours

40-50 minutes

Groups of 5 
children

7-11 years



Najprej razdelimo otroke v skupine po 5 otrok. Vsaka skupina se posede okoli ene mize. Poskrbimo, 
da bodo otroci čim bolj sproščeni. Nato vsaki skupini razdelimo liste in pisala ter jim povemo, da 
bodo ustvarjali logotip. Razložimo jim: “Logotip je grafična oznaka, emblem ali simbol, ki ga običajno 
uporabljajo organizacije ali pa skupine ljudi, ki imajo skupni cilj ali skupne stvari, za pomoč in 
spodbujanje prepoznavnosti. Logotipi so bodisi zgolj grafični (simboli/ikone) bodisi so sestavljeni (tudi) 
iz besedila oz. imena organizacije (logotipa ali znamka).” Poskrbimo, da bodo razumeli, da jih mora 
logotip zastopati kot skupino v okviru šole in da jih lahko pri njegovem ustvarjanju navdihuje nekaj, kar 
jim je všeč, kar vidi ali doživljajo v šoli. 

Nato jim dodelimo 10 do 15 minut, da se uskladijo ter narišejo svoj logotip za skupino. Ko so logotipi 
končani, je priložnost, da odigramo kratko igro, da jih odpočijete ter da se pri dejavnosti tudi premikajo. 

Naj otroci sedijo na svojih običajnih mestih kot v skupinah. V tej igri izberete barvo in del telesa (npr. 
oranžna - komolec). Otroci morajo najti en predmet v prostoru, ki je te barve, in se ga dotakniti  z 
izbranim delom telesa. Tisti, ki je pri igri zadnji oz. najpočasnejši je izločen. Z igro nadaljujemo, dokler 
nekdo ne zmaga.  

Po tej igri se otroci spet posedejo okoli miz po skupinah. Vsaka skupina naj izbere svojega predstavnika 
ali predstavnico, ki bo govoril v imenu skupine. Predstaviti morajo svoj logotip ostalim, ga opisati ter 
povedati, kje so dobili navdih ter ideje zanj.  

V naslednjem koraku in po tem, ko vsaka skupina predstavi svoj logotip, se skupaj z vsemi predstavniki 
pogovorimo, kateri izmed teh bi jih lahko najbolje predstavljal skupaj kot razred. Preostali ne smejo 
govoriti, lahko pa svoja sporočila oz. mnenja predstavniku napišejo na listič papirja. Po razpravi s 
predstavniki vsem skupaj zastavimo naslednja vprašanja. Kakšne težave ste imeli pri ustvarjanju 
logotipa? Ali imate skupne stvari in ali se jih da zlahka najti? Ali se je vsak od članov skupine strinjal 
s predlogi drugih? Zakaj da/ne? Je enostavno razumeti in prevzeti ideje drugih? Ali menite, da so vas 
ostali poslušali? Se je bilo težko uskladiti kot razred? Poskusite razmisliti tudi o tem, kako težko je bilo 
biti predstavnik in ali so ti lahko izpolnili zahteve članov skupine. Kako se počutijo, da jih zastopa en 
predstavnik/predstavnica in da ne morejo neposredno posredovati? Cilj dejavnosti je tako spodbujati 
samorefleksijo, skupinsko identitete, empatijo in strpnost ter jim pomagati razumeti pomen poslušanja 
in spoštovanja prispevkov drugih. 

Dodatek: pri malo starejših otrocih (10 in 11 let) lahko analiziramo tudi druge logotipe in poskusimo 
najti simbole, ki so nosilci pomena (npr. logotip podjetja/spletne trgovine Amazon, vključuje to, da 
prodajajo vse od A do Z, ipd.). 

Vir: Projekt ETHIKA, prirejena različica dejavnosti Naš logo. 



A4 listi 
pisala 
barvice 

Zgodba: 
Nuša se je odločila, da bo vsak petek pospravila svojo sobo in skopala psa. Njenim staršem je ta ideja 
všeč in se strinjajo. Po nekaj uspešnih tednih pa Nušo doleti preizkušnja. Na nek četrtek, to je dan pred 
Nušinimi nalogami, jo njena prijateljica Ana povabi na koncert njene priljubljene glasbene skupine. V 
zadnjem trenutku je Anin oče odpotoval na nujen službeni sestanek in tako je ostala  ena vstopnica 
prosta. Nuša je bila v dvomih. Kaj naj naredi? Ana jo je spodbujala, da naj najde nek izgovor in bo že 
opravila te naloge drugič. Prišel je petek, Nuša je postajala vse bolj napeta, saj še vedno ni vedela, kaj 
naj stori. Želela si je iti na koncert svoje priljubljene glasbene skupine in želela je ostati zavezana ter 
odgovorna svojim zadanim nalogam. Kaj naj naredi? 

DELOVNA ETIKA 7-11

vsi

40 minut
GREM ALI NE?

Cilj te dejavnosti je pomagati učencem: 
- razumeti pomen delovne etike, 
- pripoznati delovno etiko kot osebno in družbeno vrednoto, 
- razumeti, da se delovna etika skozi življenje spreminja. 



Prvi korak 
Otrokom najprej z nekaj stavki razložimo, kaj je to delovna etika. Npr. delovna etika je nekaj, 
kar je odvisno in povezano z našimi prepričanji in vrednotami, ki jih imamo o določeni nalogi ali 
službi, ki jo opravljamo. Le-te se je lahko naučimo, da pri njej vztrajamo in se trudimo narediti 
največ, kar lahko. Zato je pomemben cilj ali naloga, ki si jo zadamo ali opravljamo, saj nam bo le-
ta služila kot dodatna motivacija. Na primer šolsko delo je priprava in trening za delo, ki ga boste 
opravljali kasneje v življenju, ko ne boste več imeli učitelja, ki bi vas motiviral z ocenami, ampak 
se boste morali motivirati oz. spodbujati sami, da boste delo dokončali. Otrokom razložimo še, da 
delo ni le tisto, kar prinaša denar. Bistvena vrednost in pomen dela je služenje drugim in način za 
ustvarjanje skupnega dobrega. To pa prinaša veselje tako nam kot tudi drugim. 

Drugi korak 
Otrokom preberemo zgodbo. Odprimo prostor za razpravo z možnimi naslednjimi trditvami: 

- Nuša reče Ani jasen »NE« in zato opravi vse svoje naloge. 
- Nuša sporoči staršem, da ne bo opravila svojih nalog in pove resnični razlog. 
- Nuša se izgovarja, da je utrujena in da ne bo mogla opraviti nalog. Kasneje pa starše prosi, da 
bi šla na koncert. 
- Nuša prosi starše, da bi opravila svoje naloge naslednji dan. 

Tretji korak 
Učence vprašamo, ali lahko vedno najdemo pravilno odločitev? 
Ali lahko delovno etiko prilagodimo ali se jo moramo vedno držati? Kdaj da in kdaj ne?  
Kdaj bi spremenili vašo delovno etiko? 
Ali se počutimo dobro ali slabo, ko moramo sprejeti odločitev? 
Kako se počutimo, ko sprejmemo odločitev? 
  
Četrti korak 
Razdelimo A4 liste in barvice, kamor vsak napiše ali nariše svojo zadolžitev, ki jo bo izpolnjeval 1 
mesec. Nalogo si nalepi doma na vidno  mesto in si za vsako opravljeno nalogo nariše zvezdico 
ali nalepi nalepko. Po izteku tega meseca, se z otroci pogovorimo, kako jim je šlo. Ali so naleteli 
na težave podobne Nušinim? Ali jih je ta list spodbudil k temu, da so se naloge držali? ...  Nalogo 
lahko ponovimo še v naslednjem mesecu. 



Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov: 
- knjige, tabla, pisala. 

SAMOSTOJNOST 7-11

samostojno delo

45 minut
SAMOSTOJNO BRANJE

Otroci bodo s pomočjo dejavnosti osvojili naslednje veščine in zmožnosti: 
- uspešno osvojili samostojno branje, ki spodbuja avtonomijo, ustvarjalnost, kritično mišljenje in 
sintezo vsebin, 
- znali uživati v branju. 



Opis dejavnosti: 
Gre za dejavnost v razredu, s katero pospešujemo samostojno branje pri otrocih, torej branje 
besedil za otroke, kot so pravljice, kratke zgodbe, knjige, stripi, revije itd., brez, da bi pri tem 
imeli podporo odraslih. Samostojno branje se lahko odvija v razredu ali zunaj razreda ter lahko 
vključuje udeleževanje otrok pri prostovoljnem branju, branje za užitek ali dodeljeno branje za 
namen domačih nalog. 

 

Potek dejavnosti: 
1. Najprej povabimo otroke, da s seboj prineso svojo najljubšo knjigo. 

2. Na tablo napišemo vprašanja, ki naj bodo vodilo pri samostojnem branju otrok in na katera 
morajo napisati odgovore. 

- Kaj vam je všeč pri tej knjigi? 

- Kateri je vaš najljubši prizor/del in zakaj? 

- Če bi vi napisali to knjigo, kaj bi spremenili in zakaj? 

- Dajte tej knjigi drugačen naslov. 

3. Otrokom svetujemo, da ponovno preberejo ali pregledajo, tako knjigo kot svoje odgovore  

4. Tisti, ki končajo, so vabljeni, da delijo svoje odgovore s sošolcem/sošolko, ki naj poda povratne 
informacije na podlagi vnaprej dogovorjenih vodil, ki jih oblikujete v pogovoru pred dejavnostjo. 



tabla
markerji
A4 listi paprija
pisala

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO IN 
DEMOKRATIČNA KULTURA

7-11

skupine po 2 do 4

45 minut
ČLOVEKOVE PRAVICE

- spoznati in razumeti pojem človekovih pravic
- poimenovati nekaj človekovih pravic
- prepoznati pomen in pomembnost človekovih pravic v našem življenju



Prvi korak
Otroke povabimo k igri Vislice s skritim geslom ČLOVEKOVE PRAVICE.

Drugi korak
Otroke razdelimo v skupine, kjer imajo nalogo, da  na skupen list papirja zapišejo vse, kar jim 
pride na misel ob besedni zvezi ČLOVEKOVE PRAVICE.

Tretji korak
Otroke povabimo k razpravi o človekovih pravicah. Povemo jim, da so človekove pravice pravice 
vseh ljudi. Otrokom razdelimo liste in jih povabimo, da v skupinah zapišejo:
- Kaj je skupno vsem v skupini?
- Kaj je skupno vsem ljudem? 
- Človekova pravica – kaj to pomeni? 
- Naštejte nekaj človekovih pravic?

Četrti korak
Otroke povabimo, da predstavijo svoje poglede. Nato skupaj zapišemo na tablo vse trditve, s 
katerimi se strinjamo in jim podpremo z argumenti.

Namig: Če otroci potrebujejo pomoč pri razumevanju pojma, jim kratko razložimo in dodamo 
primere pravic.

Peti korak
Zaigrajmo igro ali pa se pogovorimo tako, da si izberemo eno pravico npr. pravico do hrane. 
Pravico naj si izberejo otroci sami. Opišite, kako bi izgledal svet brez te pravice.



Nič

EMPATIJA 7-11

vsi

30 minut igra
30 razprava

IZRAŽANJE ČUSTEV

Cilji te dajvnosti so:
• (na)učiti se »razmišljati iz srca«,
• spodbujanje empatičnega vživljanja, kar spodbuja sposobnost zaznavanje občutkov druge os-
ebe

Nikoli ne moremo biti popolnoma prepričani, kaj čuti in razmišlja druga oseba.
Kar lahko storimo je, da poskušamo »hodimo v njenih čevljih«.
Če otroci doživijo empatijo, je bolj verjetno, da jo bodo tudi pokazali.



Prvi korak
Otroke povabimo, da stojijo v krogu. Nekdo bo začel dejavnost tako, da se obrne k sosedu na 
desni in z obrazno mimiko izrazi čustvo, ki si ga izbere. Desni sosed to čustvo prenese naprej na 
svojega desnega soseda in tako nadaljujemo vse do zadnjega v krogu, ki na glas pove, za katero 
čustvo je šlo.

Drugi korak
Naredimo podobno vajo, le da tokrat vajo naredimo s celotnim telesom.
Kako je šlo tokrat?

Tretji korak – razprava
Preden začnemo z razpravo, otrokom damo navodila, da ko govori eden, drugi poslušamo in ga 
gledamo. V razpravi lahko sledimo naslednjim vprašanjem.
Kakšna se vam je zdela igra?
Ali so vsa čustva, ki jih čutimo uporabna?
Ali lahko čutimo več čustev hkrati?
Ali se lahko čustva glede določenih dogodkov, ki smo jih imeli v preteklosti spremenijo?
Ali smo lahko ves čas srečni?
Ali prepoznate čustva drugih? Kako?
Ali lahko prepoznavaš svoja čustva?
Ali kažeš svoja čustva navzven ali jih zadržiš zase?

Namig:
Če imamo čas in priložnost si lahko ogledamo risani film »Vrvež v moji glavi« (izvirni naslov 
»Inside out«).



Pripomočki:
večji listi papirja, škarje, lepilo, različna pisala.

Gradiva:
Konvencija o otrokovih pravicah (ZN) je dostopna na naslovu: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-
in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-
narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
UNICEF
https://www.unicef.org/rightsite/files/rightsforeverychild.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/files/little_book_rights.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/files/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/files/rights_leaflet.pdf

DEMOKRATIČNE VREDNOTE 7-11

15-20

45 minut
KONVENCIJA O 
OTROKOVIH PRAVICAH 
(OZN)

Učni cilji, ki jih lahko s to dejavnostjo dosežemo na področju vzgoje za etiko in vrednote, so 
naslednji:
- zavedanje o pomenu človekovih pravic in pravic otrok,
- poznavanje kršitev otrokovih pravic ter načinov, kako jih lahko omejimo,
- krepitev zavesti o medsebojni povezanosti in odvisnosti celotnega sveta ter skrbi vseh za 
človekove pravice.



1. V razredu najprej skupaj z otroci preberemo Deklaracijo ZN o otrokovih pravicah. Vsak učenec 
naj na glas prebere en člen. Po vsakem členu se pogovorimo ter jim poskusimo pojasniti, kaj 
posamezna pravica pomeni oz. zajema ter kakšen je njen pomen. 

2. Nato oblikujemo skupine otrok s po 4 do 5 člani. Vsaka skupina si izbere svoj člen oz. svojo 
pravico in na to temo pripravi plakat.  

3. Kot podlago lahko otroci že prej prinesejo s seboj odrezke iz časopisov in revij, ali pa jim le-
te priskrbite vi, da bodo plakati bolj barviti in da se bodo navezovali na dejanske probleme oz. 
primere kršitve pravic v svetu, ki so jim podvrženi otroci.   

4. Nato učencem za domačo nalogo naložimo, da sami pripravijo spisek pravic, ki jih razumejo 
kot pomembne za razred. 

5. Pri naslednji uri skupaj pregledamo predloge glede razrednih pravic, o njih glasujemo in 
pravice, ki imajo podporo večine, umestimo na seznam razrednih pravic. Hkrati oblikujejo tudi 
seznam odgovornosti, ki jih mora vsak spoštovati, da bi bile te pravice uresničene. 

6. Plakate, ki smo jih izdelali razstavimo v razredu ali avli šole. Prosimo ravnatelja oz. ravnateljico 
ali pa povabimo varuha/varuhinjo človekovih pravic, da slovesno odpre razstavo.  

Opomba: dejavnost je še posebej primerna za 20. november, ki je dan otrokovih pravic kot dan, 
ko je bila sprejeta omenjena deklaracija.  

IGRA ČRT (alternativna dejavnost; vir: projekt Little)
Cilj dejavnosti je, da vsi učenci prečkajo reko, tako da uporabijo kamne za stopanje, ki jih 
ponazarjajo ti, narejeni iz papirja. Za dejavnost potrebujete papir in pisala (za pisanje po papirju 
ter za označbe na tleh, ki bodo ponazarjale rečna bregova).
Korak 1
Najprej iz papirja oblikujte 3-7 kamnov za stopanje za vsako izmed sodelujočih skupin ter na 
vsakega izmed kamnov napišite eno od pravic otrok iz Konvencije o otrokovih pravicah (ZN).  
Nato učencem predstavite, da so bodo igrali igro Prečkanje reke. 
Korak 2
Dejavnost najprej pričnite s tem, da učence vprašate, kaj je pravica? Katere pravice otroci 
potrebujejo, da bi lahko bili varni? Po kratki razpravi in razjasnitvi teh pojmov učence razdelitev v 
skupine (4 do 6 udeležencev) ter vsaki skupini dodelite različno število kamnov za stopanje (med 
3 in 7). Učence pozovite, naj preberejo pravice, ki so napisane na papirju. 
Korak 3
V prostoru narišite dve črti, ki označujeta bregova reke oz. start in cilj. Skupine naj se postavijo 
na startno črto. Učenci si lahko predstavljajo, da morajo prečkati nevarno reko, ki je polna 
krokodilov. Vsaka izmed ekip ima enako nalogo: prečkati reko, ne da bi se kdor koli dotaknil 
vode. To bo seveda terjajo tudi sodelovanje znotraj skupine. Edini način za prečkanje reke je 
uporaba kamnov za stopanje. Ko posamezni učenec stopi na »kamen«, mora prebrati pravico, 
ki je na njem napisana. Potem ekipam namenite nekaj časa, da oblikujejo svojo strategijo. Če se 
kateri koli član s kateri koli delom telesa dotakne vode, se mora celotna ekipa vrniti na start. S tem 
delom aktivnosti zaključite, ko vse ekipe prečkajo cilj oz. dosežejo nasprotni breg reke. 
Korak 4
Sledijo vprašanja za premislek. Ob koncu dejavnosti tako prosite učence, da se znova zberejo ter 
posebejo v polkrog okoli vas. Nato jim zastavite naslednja vprašanja. Ali je bila igra poštena oz. 
pravična? Kaj je za vas pri igri predstavljalo največji izziv? Udeleženci lahko spregovorijo tudi o 
drugih vidikih igre oz. svojih izkustvih ob njej. 
Korak 5
Ob koncu sledijo še vprašanja za povezovanje. Zakaj imajo eni otroci zagotovljenih več pravic kot 
drugi? Kaj se zgodi, če pravice otrok niso spoštovane? Ali poznajo kakšen del sveta ali primer iz 
svojo okolice, kjer otroci nekaterih izmed teh pravic nimajo? Kaj lahko naredimo, da pomagamo 
drug drugemu? Kako lahko drugim pokažemo, da nam je mar za pravice otrok?



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

PRAVIČNOST 7-11

skupine po 10

40 minut
NEPRAVIČNA IGRA NI 
IGRA

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



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.



Za izvedbo dejavnosti potrebujemo izbor kratkih primerov, zgodb ali opisov moralnih dilem (to 
so lahko vsakdanje situacije, v katerih se soočamo z izzivom, da sprejmemo moralno odločitev).  

Hkrati potrebujemo liste papirja (format A5 ali podoben) v različnih barvah in z izpisanimi izbranimi 
ključnimi besedami (DOLŽNOST, PRAV, SKUPNO DOBRO, ŠKODA, SPOŠTOVANJE, SKRB, 
VRLINA, ...) ter  škatlo ali košaro, v katero lahko položimo liste papirja. 

MORALNE DILEME 7-11

vsi, po skupinah 
od 4-6

30-60 minut
KAJ JE POMEMBNO?

Ta dejavnost pospešuje moralni razvoj in spodbuja raznolike oblike ter načine etičnega mišljenja. 

Hkrati ta dejavnost pomaga otrokom pri razvijanju in širjenju moralne občutljivosti za situacije, pri 
zavzemanju različnih gledišč na posamezno situacijo ter pomaga oblikovati veščine odločanja.  

Otroke spodbuja, da se zavedajo večplastnosti in zapletenosti procesa sprejemanja moralnih 
odločitev. Prav zaradi tega sega od prepoznavanja različnih moralnih razsežnosti na bolj impliciten 
način do tega, da jih poskusimo tudi eksplicitneje oz. izrecno oblikovati ter o njih premisliti. 



Koraki pri izvedbi dejavnosti: 

1. Razred oziroma skupino razdelimo v več manjših skupin otrok (od 4 do 6 članic oziroma članov 
v vsaki skupini). 

2. Vzemimo liste papirja različnih barv z izpisanimi različnimi ključnimi moralnimi pojmi (npr. 
DOLŽNOST, PRAVICA, VREDNOTA, SKUPNO DOBRO, ŠKODA/ŠKODOVANJE, KORIST, 
SPOŠTOVANJE, SKRB, VRLINA, ...). K tem lahko dodamo tudi svoje pojme ali pa uporabimo še 
bolj enostavne kategorije (npr. JAZ, DRUGI, SKUPNOST, PLANET ZEMLJA, ipd.). Vse skupaj 
damo v škatlo ali košaro. Vsaka skupina otrok naj potem naključno izbere en list papirja iz košare 
in v vsaki skupini naj izberejo enega člana ali članico, ki bo izpisano besedo prebrala na glas. 
Pričnemo s prvo skupino in nato nadaljujemo z vsemi drugimi. Kot vodja dejavnosti pri vsaki 
izmed teh skupin s celotnim razredom kratko razpravljamo o tej besedi. Kaj pomeni? Kako in 
kdaj jo uporabljamo? Na kaj se nanaša? Enako ponovimo za vsako besedo pri vsaki skupini. 
Razpravljamo o izbranem pojmu, dokler ga ne bodo vsaj izhodiščno razumeli prav vsi. Ko ima 
vsaka izmed skupin svoj pojem ter ste jih v pogovoru osvetlili, nadaljujemo z naslednjim korakom.  

3. Sedaj predstavimo celotnemu razredu kratko zgodbo, ki vsebuje moralno dilemo ali težko 
moralno odločitev, ter končamo z zgodbo na mestu, ko je treba sprejeti to odločitev (lahko 
uporabimo pravljice, zgodbe, primere vsakdanjega življenja, kratke zgodbe, ki otroci poznajo, 
zgodbe iz animiranih filmov, itd.). Na primer, zgodba s primerom iz vsakdanjega življenja: Tomaž 
kupi dobrodelni časopis od brezdomca na ulici, ki ga prodaja za 1 evro. Tomaž mu izroči kovanec 
za 2 evra, ker nima manjšega ter pričakuje, da bo dobil 1 evro nazaj. Brezdomec pa Tomažu 
izroči časopis in mu reče le: “Hvala in zbogom!” Tomaž je zmeden. Kaj naj stori? Naj vpraša oz. 
prosi za en evro nazaj? Skupine prosimo naj razmislijo o tej situaciji ter se o njej pogovorijo med 
seboj v skupini, pri tem pa naj bodo pozorne predvsem na pojem, ki ga imajo na svojem izbranem 
listu papirja.  

4. V tem koraku izberemo naključno skupino, ki je mora kot prva predstaviti ali predlagati, kako 
je predstavljena situacija oziroma odločitev povezana z moralnim pojmom, ki ga imajo na svojem 
kosu papirja. Npr. kako (lahko) odločitev vpliva na pravice vpletene osebe? Ali lahko z dejanjem 
povzročimo kakršnokoli škodo glede tega, kako se bomo odločili? Kako bo naša odločitev vplivala 
na druge v situaciji? Kako bo odločitev vplivala na značaj in na njegovo/njeno osebnost? Kako 
lahko odločitev oblikujemo tudi tako, da z njo izražamo skrb za druge in za sebe? Kaj bi bilo 
najbolj koristno storiti? Ali je pravično, da brezdomec vrne 1 evro Tomažu?  

Članice in člani skupine morajo najprej predstaviti svoje predloge. Naslednje skupine jim lahko 
pomagajo z idejami. Lahko tudi na kratko razpravljamo o odgovorih z razredom. Potem preidemo 
na drugo skupino in na drug moralni pojem. Ponavljamo te korake, dokler se ne vključijo vse 
skupine. Ne pozabimo, cilj ni najti prave rešitve za moralni problem, ampak se zavedati moralne 
kompleksnosti same situacije in gojiti moralno občutljivost za moralno pomembne vidike situacije. 

5. Na tej točki lahko z dejavnostjo tudi zaključimo, lahko pa naredimo tudi korak naprej. 
Poskusimo razmišljati skupaj z vsemi skupinami, katera dejanja so odprta oziroma možna za 
lik v predstavljeni zgodbi o moralni dilemi, ki jo boste morali upoštevati (poskusimo razmisliti 
o vsaj treh ali štirih alternativah). Npr. Tomaž prosi, da mu prodajalec časopisa vrne 1 evro. 
Tomaž zgolj odide naprej. Tomaž odvrne brezdomcu: “In preostali evro obdržite kot moje darilo.” 
Tomaž prodajalca prosi, da mu da še en izvod časopisa, ki ga potem podari naprej. Alternativne 
možnosti napišemo na tablo, da jih lahko vsi vidijo. 

6. V tem koraku lahko razpravljamo, kakšna bi bila najboljša odločitev v tem primeru. Ali je sploh 
lahko najti dobro, celo najboljšo odločitev? Zakaj da ali zakaj ne? Na tej točki lahko tako odpremo 
sokratski dialog s celotno skupino. Ponoviti je potrebno, da cilji ni ta, da bi se vsi strinjali, ampak 
da lahko kritično in moralno občutljivo razmišljamo o dilemi. 



Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov: 
- natisnjena zgodba “Kuža v gozdu” (tako da vsak otrok dobi en izvod),
- prazni listi papirja,
- barvice ali voščenke

SVOBODA 7-11

15 ali manj

45 minut
KUŽA V GOZDU

Učni cilji, ki jih lahko s to dejavnostjo dosežemo na področju vzgoje za etiko in vrednote, so:
- prepoznavanje pomena odgovornosti, 
- razmišljanje o pojmih svobode in odgovornosti, 
- razumevanje svobode in odgovornosti pri nas in pri drugih



1. Za vsakega otroka natisnemo en izvod zgodbe ter jim jih razdelimo. 

2. Prosimo enega izmed otrok, da začne brati zgodbo. Po nekaj stavkih naj nadaljuje drugi otrok, 
nato tretji in tako naprej. Vsi preostali poslušajo in sledijo zgodbi na listu papirja. 

KUŽA V GOZDU

Kuža, znan tudi kot Kuža, je živel z družino, ki ga je posvojila. Bil je zelo zadovoljen, še posebej 
z Borisom in Tejo, otrokoma, ki sta ga crkljala, čuvala in se igrala z njim. Mama in oče sta ga 
pogosto pripeljala ven in  nikoli ga nista pozabila nahraniti. Ko je rastel, mu je bil vedno bolj všeč 
park na prostem, kjer se je lahko sam ali z drugimi podil po velikem travniku. Očka v družini ga je 
pogosto peljal v ta park, kjer je lahko tekel toliko, kolikor je hotel. Hkrati ga je vedno opozarjal, da 
ne sme iti v gozd, ki je bil na koncu parka. Kužu sprva ni bilo jasno, kako da ga vedno vidi, kadar 
skuša steči proti gozdu. Toda na koncu se je naučil, da v gozd ne sme.

Nekega dne je v parku, na vrhu tobogana, videl sivo mačko, ki se je leno sončila. Iz neznanega 
razloga ni maral mačk. Pogosto je lahko opazoval mačke skozi okno, kako se skrivajo po ulicah, 
nikoli na povodcu, vedno so se lahko prosto sprehajale ter šle,  kamor so želele. Bil je kar malce 
ljubosumen na njih in niso mu bile všeč. Mislil je, da so svobodne, zato je hotel biti svoboden 
tudi sam, oditi, kamor bi si zaželel ali predstavljal. Ko je zagledal to mačko na toboganu, je zdirjal 
ter začel lajati tako močno, kot je le lahko. Poskušal se je povzpeti na tobogan, vendar je bil ta 
preveč spolzek. Mačka je zdrsnila s tobogana in stekla proti gozdu. Kuža je tekel za njo, vse 
hitreje. Kljub temu je bila mačka hitra kot puščica in je stekla v gozd. Kuža se je zaustavil, ker je 
vedel, da v gozd ne sme. Hkrati je pomislil, da mu primanjkuje svobode.   

Od tega dogodka naprej je Kuža pogosto razmišljal o gozdu. Razmišljal je tudi o mački in o tem, 
da je lahko šla kamorkoli si je želela, medtem ko so bili nekaterim drugim ti kraji prepovedani. 
Po nekaj dneh je Kuža s Tejo prišel v park. Ni ji bilo všeč, da bi le sedela na klopi kot njen očka, 
zato je v parku vedno našla nekaj drugih deklet ter se igrala z njimi. Kuža je medtem prišel do 
začetka gozda. Ustavil se je, se obrnil in videl, da se Teja igra in da ga ne vidi. Zbral je pogum in 
hitro stekel v gozd, tako da je skoraj trčil v drevo. Nato se je ustavil. Bilo je precej temno, skozi 
goste veje množice dreves so sijali tanki sončni žarki. Kuža se v gozdu ni počutil dobro, vendar 
je bil ponosen nase. Zbral je pogum in začel raziskovati. Zapodil se je v veje, liste, borove iglice, 
storže in v vse drugo, na kar je naletel. Ovohaval je vse, kar so lahko videle njegove oči. “Ah, tako 
se počutiš, ko si svoboden,” je pomislil. Sploh ni opazil, da je šel že globoko v gozd in da prihaja 
noč. Postajalo je temnejše in temnejše. 

Šele tedaj je Kuža dvignil gobček in spoznal, da ni vedel, kje je, ni vedel, kako naj se vrne v park, 
in spoznal je, da je popolnoma temno ter da ne vidi ničesar več. Prestrašil se je in začel teči. Tako 
hitro je tekel, da se je udaril v drevo, zaradi česar se je ustavil. Udarec ga je primoral do tega, da 
je globoko vdihnil ter se umiril. Kuža se je nato spomnil, da lahko morda z vonjem in smrčkom 
poskuša najti pot iz gozda. Bil je zelo jezen nase. Nikoli več ne sme vstopiti v gozd. “Hu, hu, 
huuu!” se je nenadoma zaslišal nenavaden zvok. To je bil glas stare sove. Zdaj se je resnično 
bal. Vdihnil je in vohal, vendar ni mogel najti poti iz gozda. Vsak nov zvok je povečal njegov strah. 
Razmišljal je in bil je jezen nase. “Moral bi poslušati očka. Če ne bi nikoli vstopil v gozd, bi bil zdaj 
v toplem domu, jedel bi iz svoje skodelice polne okusne hrane. Ampak, ker nisem poslušal, sem 
izgubljen v gozdu. Mraz je in lačen sem, predvsem pa me je strah, ker me ti gozdni zvoki strašijo. 
Vsaj jaz bi moral biti bolj odgovoren, ko sem vstopil v gozd. Moral bi biti bolj previden in gledati 
ter vohati, kam sem šel. 



“Zdaj razumem, zakaj očka družine, in včasih tudi mama, pove otrokom, da morajo biti bolj 
odgovorni, če želijo imeti več svobode. Ko sem vstopil v gozd, sem bil svoboden, vendar ne 
odgovoren. Tekal sem in tekal ter se izgubil.” V tistem trenutku je zagledal luči v daljavi, ter stekel 
tja in končno našel pot iz gozda. Ampak ni bil v parku, ampak v neki svetli ulici, kjer je bilo veliko 
majhnih hiš. Previdno je stopal po ulici. V želodcu mu je krulilo. Spet je začel razmišljati o svoji 
neodgovornosti. Nenadoma ga je zagledala in dvignila deklica. “Kakšen umazan kužek,” je rekla 
deklica, ter ga odnesla v hišo. Sedaj je kuža vedel, da bo kmalu doma, saj mu je njegova družina 
na ovratnico zapisala tudi njihovo telefonsko številko. Vesel je bil, da so bili tako odgovorni.

3. Ko zaključimo s prebiranjem, vprašajmo otroke, ali razumejo zgodbo in če jim morda kateri 
izmed delov ni razumljiv. 

4. Nato pričnemo razpravo z otroki. Pri tem si pomagamo s spodnjimi vprašanji. Pri vsakem 
vprašanju lahko zastavimo tudi podvprašanja, da tako zaokrožimo in še bolje osvetlimo odgovore. 

a) Kaj menite, zakaj je Kuža vstopil v gozd? 

b) Kaj bi storili v podobni situaciji? Na primer, nekdo vas opozarja, da ne smete oditi nekam, 
vendar ste radovedni in želite ta kraj raziskati. Pojasnite, zakaj bi to storili? 

c) Če vas nekdo opozori, da naj nekam ne greste, ali to omejuje vašo svobodo? 

d) Kaj je svoboda? Kako lahko opišete svobodo? 

e) V zgodbi je Kuža spoznal, da je svoboda tesno povezana z odgovornostjo. Ali je to res? 

f) Kako je svoboda povezana z odgovornostjo? 

g) Kako bi svet izgledal, če bi ljudje imeli veliko svobode, a nobene odgovornosti? 

h) Ali je težko biti odgovoren? Je težko biti svoboden? 

i) Nek pameten človek (Sigmund Freud) je nekoč zatrdil: “Večina ljudi se resnično ne želi 
svobode, ker svoboda vključuje odgovornost, in večina ljudi se boji odgovornosti.” Ali se strinjate 
s to mislijo? Zakaj? 

j) Zakaj se ljudje bojijo odgovornosti? Ali to pomeni, da se bojijo tudi svobode? 

  
5. Po končanem pogovoru, damo vsakemu otroku en prazen list papirja in jih prosimo, naj 
izberejo enega izmed prizorov iz zgodbe “Kuža v gozdu”. Prizor naj na nek način ponazarja 
pojem svobode ali odgovornosti, otroci pa morajo sedaj narisati ta trenutek, ki ponazarja enega 
izmed teh dveh pojmov. Slika mora imeti naslov, ki v eni besedi ali enem stavku opredeljuje ali 
opisuje, kaj njim samim pomenita svoboda ali odgovornost.



Na majhne lističe si pripravimo uganke (primeri ugank so na koncu dejavnosti).

SODELOVANJE IN MEDSEBOJNA 
POMOČ

7-11

do 10

15 do 20 minut
PADEC V VODO

Učni cilji te dejavnosti so osredotočeni na komunikacijo in odnos z drugimi ter vključujejo:
- sposobnost prepoznavati, da je vsak otrok pomemben del skupine.
- krepitev zavesti, da je v različnih skupinah ali okoliščinah potrebna različna veščina, vrlina 
posameznika.
- razvijanje skupinske povezanosti in občutka pripadnosti.



Prvi korak
Otroke povabimo, da se usedejo v krog. Pojasnimo jim pravila igre. Krog predstavlja obalo jezera 
in oni sedijo na njej. Tisti, ki bo padel notri, ga bomo morali s skupnimi močmi rešiti in sicer tako, 
da bomo rešili uganko, ki nam jo bo zastavil. 
Igra se začne, ko se nekdo (ki se sam javi) premakne na sredino jezera in reče: 
»Na pomoč, na pomoč. Padel/padla sem v vodo!«
Otroci na obali vprašajo: »Kdo te bo rešil?« 
Otrok v jezeru reče: »Tisti, ki bo znal rešiti mojo uganko!« Nato prebere uganko napisano na 
listku.

Tisti, ki prvi ugane uganko, pomaga otroku iz sredine na kopno, sam pa ostane na sredini. 
Podamo mu nov listek z uganko in vajo ponavljamo, dokler želimo.

Kot učitelj vedno skrbimo, da se vsi otroci počutijo potrebne in potrebni pomoči vsaj enkrat v tej 
dejavnosti. Vsak naj bi enkrat sedel na sredini kroga.

Refleksija
Otrokom razložimo, da so v različnih situacijah potrebne različne vrline, znanja, veščine. In ta 
dejavnost je bila le ena izmed možnih situacij. Torej, da smo znali odgovoriti na vprašanje, ki nam 
ga je zastavila oseba, ki je potrebovala našo pomoč.
Otroke lahko spodbudimo, da prepoznajo še kakšno drugo situacijo iz življenja, kjer so morda 
prav oni pomagali nekomu. Ali pa so oni potrebovali pomoč prav določene osebe. 

(Dejavnost je bila prilagojena in je deloma sledila dejavnosti iz projekta: Strong children - less 
violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und Grundschule, url: https://
www.vhs-th.de/fileadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-KitaSchule/StrongerChildren2_
DE.pd )

*Primeri ugank (vir: https://zastarse.si/otroci/otroske-uganke/): 
- Rdeča, črno pikasta gospodična, med hroščki najlepša, najbolj mična. (pikapolonica)
- Gospodična zelena, na robu bazena, je športnica prava, ki najboljše v prsnem slogu plava. 
(žaba)
- Beli cvetovi krasijo drevesa, rdeči plodovi pa tvoja ušesa. (češnja)
- Bela brada in dva roga, štiri noge, na kmetiji je doma. (koza)
- Zlatolase deklice, sonca ljubke sestrice. Samo ponoči svetijo, po nebu se sprehajajo, v oblekah 
zlatih rajajo. (zvezdice)
- Mami privabi solze na lica in v jok spravi celo neustrašnega strica.
Pa ni ne nesreča, niti krivica, ampak sloveča kuharska kraljica. (čebula)
- Štiri noge ima, a hoditi ne more, ne zna. Kaj je to?(miza)
- Kaj si obuješ, ko hodiš po hiši, da noge so tople, korak se ne sliši? (copate)
- Tiho meri čas, a zbudi nas prav na glas. (budilka)
- Polnega mama postavi na mizo, prazen se znajde snežaku na glavi. (lonec)
- Ob lepem vremenu ves dan sije z neba, po nosku zjutraj rad te požgečka. (sonce)
- Majhna skleda, drži se dolgega ročaja, lonec polna zapusti, vanj se prazna vrača. Kaj je to? 
(zajemalka)
-Včasih je črn, včasih je bel, kdor ni presit, ga je zmeraj vesel.(kruh)
- Sem in tja, sem in tja, čez razgrnjen kos blaga, piha, puha, peče, kar ni gladko poravna. (likalnik)



Seznam potrebnih gradiv in pripomočkov: 
- niz ilustriranih kartic ali slik, ki ponazarjajo: čisto vodo, umazano vodo, čisto prst, onesnaženo 

prst, čist zrak, onesnažen zrak, ipd., ter kartice z napisi: onesnaženje vode, onesnaženje 
zraka, onesnaženje prsti oz. zemlje, radioaktivno onesnaženje, onesnaženje s hrupom, ipd., 

- 10 izročkov s sliko na povezavi:  
https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-ecology-infographics-vec-

tor-31407212 ali pa sliko podobnega ozadja, 
- 10 plastenk za vodo, 
- škarje, lepila, barve, čopiči, trajni markerji, 
- magnetna table ali kakršna koli druga tabla, 
- dva lista papirja za vsako skupino, 
- prst za rastline. 

ONESNAŽEVANJE 7-11

v skupinah po 10

45 minut

LAHKO SPREMENIM 
STVARI 
(ONESNAŽEVANJE)

Učni cilji za področje vzgoje za etiko in vrednote: 
- razvoj pomena spoštovanja, dialoga in aktivnega državljanstva, 
- prepoznavanje različnih vrst in virov onesnaževanja. 
- opredelitev konkretnih korakov, ki jih lahko naredimo, da bi zmanjšali onesnaževanje, 
- razvijanje finih motoričnih sposobnosti ter ustvarjanje lastnega cvetličnega lonca. 



1. Kot vodja dejavnosti si vnaprej pripravimo komplet slik, listov oz. kartic, ki ponazarjajo različne 
vrste onesnaževanja.  
2. Na začetku se naj celotna skupina posede v krog, skupaj z nami kot vodjo, nato pa jim 
predstavimo igro spomina. V igri morajo najti nasprotni par kartic (čist zrak - onesnažen zrak) ali 
pa enake kartice (sliko onesnaženosti zraka in kartonček z napisom onesnaženost zraka). Vse 
kartice položimo na tla, otroci pa pričnejo z igro, pri čemer se izmenjujejo. Ko nekdo najde par, 
ga skupaj prilepi na tablo. 
3. Po končani igri otroci pregledajo kartice ter skupaj prepoznajo glavne vrste onesnaževanja.  
4. Kot vodja jih nato spodbudimo tudi, da razmislijo, kako bi lahko zmanjšali onesnaževanje: 
uporaba steklenih flašk, kupovanje okolju prijaznih izdelkov brez embalaže, hoja ali vožnja s 
kolesom, izklapljanje luči, zaslonov ali računalnikov, ko jih ne uporabljamo, ipd. Otroci se nato 
razdelijo v več skupin (med 6 in 10 članov), pri tem pa mora vsaka skupina narisati hišo in ter 
pri njej narisati ali dopisati posamična dejavnosti za zmanjšanje onesnaževanja, npr. izklapljanje 
luči, kolo pred hišo, ipd., predvsem pa tiste, ki jih lahko naredijo tudi sami.  Nato vse skupine med 
seboj primerjajo svoje slike oz. jih predstavijo drug drugim. Cilj je, da oblikujejo čim več dobrih 
predlogov.  
5. Ko vodje jim nato razdelimo sliko, ki prikazuje različne korake za reševanje Zemlje. Otroci 
ob njej odkrivajo tista dejanja, ki jih lahko sami izvedejo: https://www.colourbox.com/vector/you-
can-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212 (uporabimo lahko tudi kakšno drugo, 
podobno shemo). 
6. Sledi kratka predstavitev odlagališča v kraju Cateura (video posnetek): https://www.youtube.
com/watch?v=UJrSUHK9Luw), pri katerem zaustavimo video posnetek na 16 sekundi. Otroke 
spodbudimo k prepoznavanju različnih smeti, da bi povedali, kaj so jih lahko videli in kako si 
predstavljajo življenje v takšni vasi. Po tem si skupaj ogledamo posnetek do konca. 
7. Nato jim pojasnimo koncept 3R – reduce/reuse/recycle oz. zmanjšaj, ponovno uporabi in 
recikliraj. Kaj je poglavitna misel v ozadju video posnetka? Morda, da jim svet pošilja smeti, oni 
pa nam nazaj pošiljajo glasbo?  Po tem ponovno predvajamo posnetek, naloga otrok pa je, da 
prepoznajo ponovno uporabljene predmete: olje, pločevinko, les, vilice, vrvice itd. 
8. Sedaj pa jim kot vodja naložimo še en izziv in sicer, da morajo po skupinah staro plastenko 
spremeniti v cvetlični lonček.  
9. Skupaj s skupinami otrok sedaj obrežemo plastenke v zaželeno velikost ter jih oblepimo, 
pobarvamo, jim narišemo oči, nos in usta, ipd. ter na koncu napolnimo s prstjo ter v njih zasejemo 
različna semena. (Prepričajmo se tudi, da znajo otroci varno uporabljati škarje.). Dejavnost 
sklenemo z razstavo izdelkov, kasneje pa še z razstavo rastlin, ki bodo zrastle iz semen.  

Videoposnetek: Harmonični orkester iz odlagališča - 
https://www.youtube.com/watch?v=UJrSUHK9Luw 

Prevod podnapisov:

Predmestje, ki je zgrajeno na smetišču. Moje ime je Ada Maribell Rios Bordados. Stara sem 13 
let in igram violino. Moje ime je Juan Manuel Chavez, bolj znan kot Bebi, star sem 19 let in igram 
violončelo. To violončelo je narejeno iz soda za olje in lesa, ki ga je nekdo odvrgel v smeti. Ključi 
za uglaševanje so narejeni iz starega orodja, ki se je uporabljalo za mehčanje govejega mesa 
ter za izdelavo njokov. Slišati je tako. Skupnost, kot je Cateura, ni mesto za violino, pravzaprav 
je violina vredna več kot hiša. V tem kupu smo našli obod violine in takrat smo začeli izdelovati 
reciklirane instrumente. Družine, ki tu živijo, reciklirajo smeti in jih nato prodajajo. Nikoli si nisem 
predstavljala, da bi izdelal takšen instrument in sem se zelo vesel, ko vidim otroka igrajo na 
reciklirano violino. Ko poslušam zvok violine, imam kar metuljčke v trebuhu. Ne vem, kako sploh 
pojasniti ta občutek,  Reciklirani orkester je orkester, ki nastopa z instrumenti iz smeti. Moje 
življenje ... bi bilo brez vrednosti, če ne bi bilo glasbe. Ljudje se morajo zavedati, da ne smemo 
kar brezskrbno zavreči vsega kot smeti. Tudi ljudi ne bi smeli zavreči. 



Dejavnost je najboljše izvajati zunaj v parku ali gozdu blizu šole ali vrtca. Če te možnosti nimamo, 
si pripravimo nekaj slik ali fotografij z drevesi (število dreves/fotografij naj bo večje, kot je število 
sodelujočih otrok). Slike naj bodo jasne in s čim več vidnimi podrobnostmi (dobro vidno deblo, 
iglice itd.).
Potrebovali bomo še pisala in natisnjena vprašanja ter naloge.

ŽIVLJENJSKO OKOLJE 7-11

vsi

1-2 uri
JAZ KOT DREVO

V tej dejavnosti se otroci osredotočajo na drevesa, ki jih poizkušajo videti in razumeti kot njihove 
prijatelje (osebe).  Glavni cilj dejavnosti je ozaveščanje o pomembnosti in vlogi dreves za človešt-
vo ter življenje na zemlji na splošno.



Prvi korak
Otroci si poiščejo drevo. (Če smo zunaj, se otroci sprehodijo po parku ali gozdu in si najdejo svoja 
drevesa. Eno drevo ima lahko tudi več otrok. Če smo ostali v učilnici, si vsak izbere svoje drevo na 
fotografiji, ki smo jih prinesli s seboj).

Drugi korak
Ko so otroci našli svoja drevesa, sledijo navodilom natisnjenim na listu:

1.
Napisal/a boš zgodbo o tem drevesu. Za vsak korak si vzemi dovolj časa, da razmisliš in začutiš, kaj 
doživljaš in kaj bi lahko čutilo ter doživljalo drevo. Stojiš pred drevesom (ali sliko drevesa), ki je tvoj 
prijatelj in se pogovarjaš z njim:

2. “Živijo!” te pozdravlja drevo. Poizkusi razbrati iz drevesa, kako te pozdravlja. Poglej njegove veje, 
deblo, liste, vejice. Poglej ga od blizu in daleč, od spodaj in zgoraj.

3. V tem koraku se osredotoči na spreminjanje debla. Sledi eni korenini, preko debla, veje vse do lista 
ali iglice, morda sadeža, ki visi na koncu veje. Zdaj pa si izberi drug list, vejico ali sadež, ter naredi 
obratno pot vse do korenine, ki izgine v zemljo.

4. “Predstavljaj si, kako izgledam skozi vse štiri letne čase. Predstavljaj si, kako izgleda moja notranjost 
skozi letne čase in kako se počutim? Pomisli, kaj potrebujem, da preživim?”

5.  “Si me lahko predstavljaš kot majno drevo? Skozi kaj sem že šlo, preživelo in doživelo? Premišljuj 
o moji preteklosti.”

6. “Zapri oči in pomisli name. Kako bi me prepoznal/a v skupini ostalih dreves? Kaj je moja značilnost 
in zakaj si izbral/a mene?”

7.  “Napiši kratko zgodbo o meni.”

8.  “Ko zaključiš s pisanjem zgodbe o meni, lahko kot  majhno pozornost in zahvalo za pogovor, 
vzameš delček mene s seboj (list, vejico, iglico, lubje itd.) ali pa se me le dotakneš, zahvališ tudi meni 
in se tako posloviva.”

Tretji korak
Ko otroci zaključijo z nalogami in pisanjem zunaj, se vrnemo v razred in se posedemo v krog. Vsak še 
enkrat  sam pri sebi prebere svojo zgodbo in podčrta v njej en stavek, ki jim je všeč.
Stavek nato podelijo s skupino.

Četrti korak
Sledi kratka razprava o tem, kako so otroci doživljali drevesa in kako se jim je bilo vživljati v drevo.* 

Peti korak
Nadaljujemo z razpravo o pomembnosti dreves za obstoj življenja na Zemlji. Za izhodišče razprave si 
lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji:
Zakaj so drevesa pomembna? Kakšna je njihova vloga na našem planetu? Kako bi se počutili, če bi 
drevesa, ki so si jih izbrali, posekali? Kakšna je okolica okoli dreves, ki so si jih izbrali? Ali so pozorni 
na to, kam odlagajo smeti? ...

Šesti korak
Vsi skupaj razmislimo in zapišemo na en list “častno zaobljubo” (ki je povezana z ohranjanjem čistega 
okolja), ki jo bomo spoštovali najmanj eno leto. Častno zaobljubo nato pripnemo na vidno mesto.

* Otroci lahko izdelajo “razredno drevo”, ki ga obesimo na vidno mesto. Na listke drevesa zapišejo 
najljubše stavke (stavke, ki so si jih podčrtali iz zgodbe o drevesu) in na tej točki zaključimo z aktivnostjo.

(Aktivnost delno sledi vaji geštalt pedagoginje Miriam Stanonik.)



Gradiva in pripomočki (za izdelavo osebne izkaznice, potnih listov in reklamnih plakatov):
barvni kartoni  
nalepke  
lepilo  
škarje  
trakovi ali lepljiv papir  
barvni papir 
barvice in druga pisala
tempera barve
A4 papir… 

OKOLJEVARSTVO 7-11

2 in več

45 minut

KROŽEK VARUHOV 
OKOLJA

Pomembno je, da vzgojitelji kot tudi starši učijo in spodbujajo otroke že od zgodnjega otroštva, 
da ljubijo, cenijo in skrbijo za naravo. To pomeni, da delujejo v skladu s temi občutki in prispevajo 
k njenem ohranjanju. Ti pojmi so tesno povezani tudi s pojmom miru, ki med drugim predstavlja 
lepoto narave.   
Cilji dejavnosti so tako:
- spodbujati otroke k radovednosti in raziskovanju naravnega sveta in prepoznavanju potreb za 
njegovo ohranitev. 
- spodbujati pozitivne čustvene izkušnje v svojem odnosu do narave. 



Prvi korak 
Z otroci ustanovimo krožek varuhov okolja. V krožku si prizadevamo, da otroci utrjujejo 
naklonjenost in skrb za rastline, živali, narave in okolja na splošno. Vsak otrok, ki se pridruži, 
razume, da je narava dar, ter zato sprejme odgovornost, da jo bo spoštoval, varoval in ohranjal.
Z vzgojo otrok za varovanje okolja začnemo že zelo zgodaj. Sprva jim podajamo preprosta 
navodila, npr. da naj bodo pozorni, kod stopajo, da ne poškodujejo doma kakšne živali, ali pa da 
ne pohodijo živali, polomijo mladega drevja ipd. Sčasoma, ko vidimo, da so navodila in opozorila 
ponotranjili, pa jih povabimo k zahtevnejšim nalogam, npr. da čistijo okolico šole, so pozorni na 
porabo vode, pozno v jeseni ali v začetku zime pripravijo krmilnice za ptice in skozi celo zimo 
skrbijo zanje, da imajo dovolj hrane ipd.

Drugi korak 
Pripravimo si sledeče pripomočke. Lahko si jih pripravimo tudi skupaj z otroci, tako, da si vsak 
izdela svoj kartonček in potni list. Diplome pa pripravimo sami.

KARTONČEK – vsak otrok dobi karton, na katerega si beleži vse dejavnosti in ekskurzije, ki jih 
je opravil v zvezi z okoljevarstvom.

POTNI LIST – vsak otrok dobi tudi potni list z njegovimi podatki, v katerega mu (učitelj) damo 
štempelj ob opravljeni nalogi. S potnim listom otrok dokazuje na kateri stopnji je. 

DIPLOMA VARUHA OKOLJA - ko otrok s štemplji dopolni vse liste v potnem listu, dobi diplomo 
»Varuha okolja«. Diplome podelimo na koncu leta ali ob zaključku vseh opravljenih aktivnosti.

Tretji korak
Otroci so zadolženi, da vsak mesec naredijo en plakat, ki opozarja na različne teme povezane z 
okoljevarstvom. Prav tako je vsak mesec nekaj otrok zadolženih, da organizirajo z našo pomočjo 
in pripravijo delavnice ali predstavitve, povezana s temo meseca. Pripravijo lahko letake in vabila 
za vstop v krožek. Spodaj je seznam tem/naslovov za šolsko leto, katerim lahko sledimo:

September – OBIŠČI IN POMAGAJ V ZAVETIŠČU ZA ŽIVALI
Oktober – JEM ZDRAVO 
November – KLIMATSKE SPREMEMBE
December – OGROŽENE VRSTE ŽIVALI IN RASTLIN 
Januar – BARVE RECIKLIRANJA
Februar  - VARČUJEM VODO, VIR ŽIVLJENJA
Marec – SAMOOOSKRBA (naredimo dan, kjer izdelujemo mini samooskrbe vrtičke)
April – NIČ ODPADKOV (Zero Waste –mesec dni poizkušamo proizvesti čim manj odpadkov)
Maj – SKRBIM ZA OKOLJE (očistimo okolico šole)
Junij – VOZIM KOLO ZA ZDRAVO TELO IN ČISTO NEBO (en dan se odpravimo z otroci na izlet 
s kolesi)



koš za smeti  
plastenke (od detergenta) 
škarje 
lepilo 
trši barvni papir 
markerji za pisanje na plastiko (da se ne izbrišejo) 
volna ali vrvice 

RECIKLIRANJE 7-11

vsi

1 ura
PLASTIKA NI ZABAVNA

Učni cilji so:
- utrjevati znanje in ravnanja, ki lahko vodijo k okolju prijaznejšim in ekološko odgovornim odločit-
vam in življenjskemu slogu,
- spodbuditi k zmanjševanju, ponovni uporabi in recikliranju plastike,
- spoznati pojem »zelene prakse«,
- pridobiti in utrjevati navade recikliranja.

Poučevanje otrok o recikliranju je lahko težavno, ker je pojem precej abstrakten. Včasih je težko 
razumeti, da plastika, ko jo odvržemo, ne izgine. Zato je pomembno, da le-ta konča na odlag-
ališču primernemu za plastiko in ne v naravi.



Prvi korak 
Z otroci razpravljamo o recikliranju. Sledimo lahko naslednjim vprašanjem: 
Ali vedo, kaj je to recikliranje? 
Ali to počnejo doma? 
Zakaj je pomembno ločevati odpadke? 
Ali vedo, kaj je to morsko onesnaževanje? (Vsako leto je v morje odvrženo okoli 8 ton plastičnih 
odpadkov. Če bomo tako vztrajali bo do leta 2050 v morju več plastike kot rib.) 
  
Drugi korak 
Povabite otroke, da vsak zase zapiše nakupovalni seznam oz. kaj najpogosteje kupijo, kadar 
gredo v trgovino. Potem jih povabite k 
branju seznamov in vsako stvar, ki je ovita 
v plastiko ali embalažo, napišete na tablo.  
  
Tretji korak 
V nadaljevanju povemo, da so v trgovinah 
pogosto tudi nakupovalne vrečke iz 
plastike in da je zato boljše za naravo in 
okolje, da uporabljamo npr. košaro ali 
vrečko iz blaga, ki jo lahko uporabimo 
večkrat. Nato skupaj pogledamo na tablo 
seznam izdelkov v embalaži ter kako bi jih 
morda lahko kupili tudi brez embalaže. 
  
Četrti korak 
Otrokom predstavimo »zeleno prakso« treh korakov in jih povabimo, 
da to uvedejo v svoje življenje. 
OMEJI – zavestno kupujemo izdelke, ki nimajo embalaže ali plastike. 
PONOVNO UPORABI – iščemo izdelke in poti, ki omogočajo 
večkratno in različno uporabo. 
RECIKLIRAJ – če izdelka ne moremo v taki obliki kot je več uporabiti, 
poskrbimo, da ga odvržemo v koš, ki je namenjen tej snovi. 

Peti korak 
Če v razredu še nimamo košev za ločeno zbiranje smeti, povabimo 
otroke, da jih naredimo skupaj. 

Šesti korak 
Na mizo pripravimo 
plastenke detergentov, 
barvne liste, škarje, lepilo 
in ostali material. Otroke 
povabimo, da iz le-teh 
ustvarijo fantazijske živali. 
Živali potem obesite ali 
naredite razstavo. 

 
 
 
 
 
 

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 
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                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.



 
Dodatne dejavnosti 
- Z otroci lahko obiščemo ločevalni center za smeti, 
kjer bodo lahko videli, koliko različnih smeti obstaja. 
- Zbirajmo plastične zamaške in papir za dobrodelne 
namene. 
- Sodelujmo v evropskem tednu za zmanjševanje 
smeti.  
Več o tej akciji na: www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-
actions.

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
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waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.
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www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.



- do 5 slik živali iz trgovin za hišne ljubljenčke npr. činčila, miš, ribe, morski prašiček, zajec ipd.
Informacije o vsaki živali (kje živi, s čim se prehranjuje, ali živi v skupini, koliko prehodi na dan, 
kašno je njeno značilno vedenje, kako se oglaša ipd.) natisnemo/razrežemo/napišemo na svoj 
manjši list. Trditve morajo biti pripravljene za vse skupine/živali.

ŽIVALI V UJETNIŠTVU 7-11

15

45 minut
HIŠNI LJUBLJENČKI

- prepoznati razlike med živalmi v ujetništvu in živeče v narave
- opredeliti pravice živali
- ozaveščati o dolžnostih in odgovornosti do živali



Prvi korak
Preden začnemo z dejavnostjo, z otroci kratko poklepetamo in jih vprašamo, katere so njihove 
najljubše živali oz. ljubljenčki? In zakaj?

Drugi korak
Otroke razdelimo v skupine (do 5 oz. kolikor imamo slik živali). Slike nalepimo na tablo, tako da 
jih bodo vsi jasno videli. Vsaki skupini razdelimo naključno pripravljene informacije o živalih. 

Tretji korak
Skupina se soglasno odloči, h kateri živali sodi določena informacija in jo nalepijo/pripnejo pod 
sliko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrti korak
Preberemo stavke pod slikami živali in povabimo otroke k razpravi. Ali se z vsem strinjajo? Če so 
naredili kakšno napako, jih pozovemo, da napako odpravijo in poizkušajo vse trditve razporediti 
pod prave živali.

Peti korak
Otroke povabimo k razpravi. Sledimo lahko naslednjim vprašanjem:
Ali ima kdo vrsto živali, ki je na sliki, tudi doma?
Kako skrbijo zanjo?

Šesti korak
Na tablo narišemo črto ločnico med živalmi v ujetništvu in domačimi živalmi ter nadaljujemo z 
vprašanji in, če želimo, nekatere odgovore kratko zapišemo na tablo:
Kako se živali v ujetništvu počutijo?
Kaj pa hišni ljubljenčki?
Ali lahko hišnim ljubljenčkom nudimo vse, kar bi imeli, če bi bili v naravi? 
Na tablo zapišemo, kaj imajo/manjka enim in drugim.
Zakaj imajo ljudje hišne ljubljenčke?
Zakaj obstajajo zavetišča za živali?
Kako vemo, da so hišni ljubljenčki srečni?
Ali smo zanje odgovorni, če jih imamo doma?
Ali bi morali obstajati zakoni o zaščiti živali?
Kaj so in katere so pravice živali?

Namigi:
Če delamo z mlajšimi otroci, lahko informacije o živalih natisnemo namesto v obliki trditev v obliki 
slik.
Če imamo dovolj časa, lahko z otroci napišemo svoj Zakonik o varovanju pravic hišnih ljubljenčkov.

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



- ozavestiti o pomembnosti aktivnega sodelovanja pri ohranjanju okolja
- prepoznavati pomembnost dreves za življenje

DREVESA IN OZRAČJE 7-11

skupine po 4 do 5

45 minutSKRB ZA DREVO

2l plastenke
škarje
debel in močen lepilni trak
zemljo za zasaditev
semena sadnih dreves
voda



Priprava
Otrokom povemo, da so drevesa največje rastline na svetu. Drevesa nam dajejo kisik, ki ga 
dihamo; uravnavajo, držijo, hranijo zemljo, v kateri rastejo; dajejo zavetje in hrano mnogim 
živalim itd.

Prvi korak - sprehod
Z otroci bomo posadili semena sadnega drevja, še prej pa se bomo odpravili na krajši sprehod po 
bližnji okolici. Skupaj opazujemo, katerih dreves je največ in koliko dreves pravzaprav poznajo. 
Povemo tudi, da so še posebej uporabna sadna drevesa, kot so hruška, jablana, češnja ipd., ker 
lahko iz njih obiramo sadje.

Drugi korak - sajenje
Pripravimo si plastenke, ki jih razrežemo na polovico.
V plastenko natresemo zemljo in nato naredimo 3-4 cm globoko luknjico za seme sadnega 
drevesa.
Vse skupaj zalijemo in postavimo na svetlobo, vendar ne neposredno na sonce.

Tretji korak
Spremljamo rast, ki poteka približno 4 tedne. Če ima rastlina dovolj prostora pustimo, da raste 
naprej, če ne, jo presadimo v večji lonec ali vrečo.

Četrti korak
Ko je drevo visoko približno 30 cm, ga moramo posaditi ven. Lahko skupaj poiščemo prostor v 
okolici šole (se že v naprej dogovorimo z vodstvom šole, da nam odredi prostor, kamor bi lahko 
posadili naša mlada sadna drevesa in s hišnikom, ki bi nam pomagal priskrbeti orodje, pomagal 
saditi in tudi kasneje skrbeti za rastoča drevesa), ali pa poiščemo osebe, ki bodo poskrbele za to 
drevo. Otroci lahko drevo odnesejo tudi domov, če imajo prostor, kamor ga bodo posadili.

(Dejavnost je povzeta in prirejena po: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman 
(1993))
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Avtorji priročnika smo strokovnjaki, ki delujemo v partnerskih organizacijah projekta AVAL. Naše izkušnje so oblikovale 
vsebino priročnika in verjamemo, da je priročnik praktičen učni vir za etično vzgojo. 

Zahvaljujemo se učiteljem, vzgojiteljev ter drugim pedagoškim strokovnjakom, ki so prispevali k nastanku tega priročnika 
s pregledom učnih gradiv in pilotnimi aktivnostmi v svojih učilnicah. Skupaj je bilo zbranih 58 odzivov 39 učiteljev oz. 
vzgojiteljev, ki so učna gradiva preizkusili v 15 institucijah iz vseh sodelujočih držav na projektu AVAL. 

• Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Slovenija):   
 Mateja Centa; Vojko Strahovnik

• Strategies and Tools to Enhance People’s Skills (Italija):   
 Svenja Pokorny; Pier Giacomo Sola

• Budapest University of Technology and Economics (Madžarska):
 Orsolya Endrődy-Nagy

• Innovation Training Center, S.L. (Španija): 
 M. Begoña Arenas; Eduardo Linares

• World Association of Early Childhood Educators AMEI-WAECE (Španija):  
 Elvira Sánchez-Igual

• Društvo Mala Filozofija (Hrvaška): 
 Ivona Matana; Bruno Ćurko; Zoran Kojčić; Marija Kragić; Ivana Kragić

• Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Ciper):
 Elena Xeni

• The Innovation in Learning Institute (Nemčija):
 Sandra Matthes; Zwanziger Michael

• Militos Consulting SA (Grčija):
 Kyriakos Lingas; Dimitra Micheli

• Fundatia Centrul Educational Spektrum (Romunija): 
 Sergiu Oanea, Zsófia Pál, Helga Hadnagy

4.  AVTORJI IN ZAHVALE
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