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Carl W. Buehner je nekoč dejal: »Ljudje bodo morda pozabili kaj ste povedali, 
morda bodo pozabili kaj ste naredili, vendar pa nikoli ne bodo pozabili kako so se 
ob vas počutili!«. 
 
Njegove besede zelo močno čutim tudi v sloganu TOM telefona ter v naslovu Tedna 
otroka® 2020: ODGOVOR JE POGOVOR.  
 
Mnogokrat v medsebojnih odnosih pozabljamo na pomen zavestnega pogovora, na 
pomen zavestnega poslušanja, na pomen zavestne prisotnosti drugega oz. na 
pomen lastne prisotnosti.  
V medsebojni komunikaciji smo prevlado prepustili zasliševanju, nerganju, 
moraliziranju, kritiziranju, obrekovanju, pritoževanju, grožnjam, manipulaciji, … 
Kaj pravzaprav učimo naše otroke? Kaj jim pravzaprav zapuščamo? 
 
V zavestnem pogovoru je pomembno, da povemo, kaj je v nas, kaj čutimo, kaj 
doživljamo. Pomembna nam je tudi povratna informacija osebe s katero se 
pogovarjamo, kako on ali ona doživlja isto situacijo. 
Pogovor ustvari most med svetom ene in svetom druge osebe. 
Vseh problemov ni moč rešiti s pogovorom, a noben problem se ne reši brez le tega. 
 
Teden otroka® v katerega bomo vstopili v ponedeljek, 5.10. naj bo priložnost za 
zavestne medsebojne pogovore, za medsebojno poglobljeno spoznavanje, za 
ustvarjanje odnosov in za grajenje mostov.  
 
Pri tem nam lahko pomaga, če imamo: 

• Dober stik (kakovost odnosa, zaupanje) 

• Jasen cilj  

• Čutno ostrino (zaznavamo vsa sporočila) 

• Sposobnost prilagajanja lastnega vedenja  

• Spoštovanje do drugega in do samega sebe 

• Smo pristni, avtentični in iskreni 

• Smo empatični 

• Poslušamo in slišimo! 
 
Pred vami je nekaj aktivnosti, ki jih lahko izvajate doma z vašimi otroci, z otroci v 
razredu, v podaljšanem bivanju, na razrednih urah, ob rojstnodnevnih zabavah,… 
Seveda ste v igre aktivno vključeni tudi vi in igre igrate skupaj z vašimi otroci.  
 
Spoznajte kdo je ta otrok pred vami in dovolite, da otrok spozna vas, kar je 

predpogoj za iskrene pogovore      .  
 
 
 
 



 
AKTIVNOSTI ZA SPOZNAVANJE 

1. TO SEM JAZ 
Potreben material: list papirja, pisala (lahko različnih 
barv) 
Potek aktivnosti:  vsak si vzame en list papirja in 
pisalo. Na papir nariše obraz in se preko risbe 
predstavi, tako da določenim delom obraza doda svoj 
odgovor: 
Možgani: najraje razmišljam o /največkrat mislim o… 
Oči: rad gledam/rad vidim 
Ušesa: rad poslušam/rad slišim 
Usta: rad se pogovarjam o/z //rad jem 
Nos: najlepše mi diši/ obožujem vonj… 
 
Pri aktivnosti pozornost dajte stvarem, ki mogoče ne bodo izpostavljene, kot so npr. 
pri poslušanju: zvoki narave (veter, dež, šum listja, valovanje vode, škripanje po 
zasneženih površinah), poslušanje in uživanje tišine; 
Pri vonju: vonj jutra, vonj pokošene trave, vonj gob, vonj dežja,… 
Pri gledanju: da vidiš osebe, ki jih imaš rad (družino, prijatelje, živali), da gledaš 
naravo (gozd, vodo, reko, morje, planine…);… 
 
Če aktivnost delate v razredu, lahko vsak nariše svojo risbico, tako da ostali ne vidijo 
kaj je risal/pisal. Potem risbice razstavimo in poskušamo uganiti kdo je kdo.  
 

2. FOTOZGODBA 
Potreben material: risalni listi za podlago, različne revije, lepilo, škarje, barvice 
Potek aktivnosti: Vzamemo stare revije ter z izrezki slik iz revij predstavimo sebe. 
Svoj list lahko tudi dodatno popišemo, porišemo – pomembno je, da sebe na nek 
način izrazimo. Nekje na listu pustimo majhen prostorček za ime. Potem naredimo 
razstavo naših fotozgodb in poskusimo prepoznati, kdo je kdo. Pogovorimo se o 
tem, ali smo zvedeli kaj novega o sebi, o drugih, zakaj je potrebno, da se dobro 
poznamo itd. Na koncu se avtorji svojih umetnin podpišejo, izdelek pa nalepimo na 
steno stanovanja/razreda pod naslovom »To smo mi!«. 
 
Igro lahko spremenimo/nadgradimo, tako da pripravimo fotozgodbo na določeno 
temo: moje telo, moj kraj, družina, poklici, moje življenje z vrstniki, čustva… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. KAJ BI BIL, ČE BI BIL 

Je igra, ki se je otroci vseh starosti igrajo zelo radi. Je zabavna, kreativna, 
hudomušna. Vendar pa priporočam, da je nadgradite z podvprašanjem KER, ker šele 
s tem dodatnim odgovorom bo igra dobila globlji pomen.  
 
Se pravi, ČE BI BIL_____________, BI BIL_______________, KER____________.   
 
Uporabite čim več možnosti: barva, prevozno sredstvo, 
žival, vremenski pojav, del pohištva, hrana, napitek, 
prostor v hiši/stanovanju/šoli, stvar, mesto, film, igra, 
lik iz pravljice, knjiga, zvok, prazni, odrasla oseba,…. 
 
Potreben material: lahko papir in pisalo, ali pa igrate le 
ustno. 
Potek aktivnosti: če igrate igro v večji skupini, lahko 
vsakemu date že v naprej z vprašanji pripravljen list in 
vsak odgovarja zase, potem odgovore podelite. Lahko 
igrate tako, da vsak od sodelujočih pove odgovor za eno 
vprašanje, lahko vsak za vsako vprašanje,… skratka, 
nešteto možnosti.  
 

4. NEDOKONČANI STAVKI 
Nedokončani stavki je prav tako ena od zelo zanimivih iger, kjer spoznavamo tako 
sebe kot tudi drugega. Je igra, kjer pogum za lastno raziskovanje pride do izraza.  
Nedokončane stavke lahko uporabljate povsod in v vseh situacijah: ko vzpostavljate 
odnos, ko odnos nadgrajujete, ko rešujete probleme oz. se spopadate z različnimi 
izzivi, v avtu ko stojite v gneči, ko se pripravljate na počitek,…. 
Na podlagi vašega »cilja«, si oblikujte svoje trditve.  
Tukaj pa le nekaj idej: 

• V tem trenutku bi najraje... 

• Najbolj me razveseli.. 

• V življenju si želim predvsem… 

• Najraje se igram… 

• Moja najljubša igrača/stvar je… 

• V prostem času najraje… 

• Najraje sem v družbi… 

• Ko sem jezen…. 

• Žalostna sem kadar…. 

• Če bi lahko, bi….. 

• Najbolj zanimiva stvar, ki se mi je zgodila je….. 

• Najboljše darilo, ki sem ga dobil je…… 

• Na samotni otrok bi vzela… 

• Sanjam o ……. 

• Moj najljubši del dneva je bil…. 
 



5. ČUSTVENI KROGI 
Ko nam je težko, ko smo žalostni ali razočarani, se počutimo nemočnim in imamo 
občutek, da se nam svet ruši na glavo, takrat je dobro, da se zavemo, da nismo sami 
in da so okrog nas ljudi, ki nas imajo radi, katerim zaupamo in ki so lahko takrat naš 
oporni steber.  
Pogovorimo se o teh čustvih, kako jih občutimo, kje jih občutimo, kdaj jih občutimo, 
katere so to situacije, ki v nas ta čustva razživijo. Pogovorimo se tudi kako »vidimo« 
ta čustva: narišimo jih, uporabimo »posebno« barvo za posamezno čustvo… 
 
Naredimo »razstavo čustev«, poglejmo ali jih doživljamo vsi enako (npr. barve ali 
oblike), pogovorimo se o razlikah, ubesedimo jih… 
In potem naredimo »Čustveni krog« - kdo so osebe, ki so moj steber, komu zaupam, 
kdo me ima rad, koga jaz imam rad… 
 
Potreben material: za izražanje čustev: papir, barve,…; ter papir in pisalo za 
čustvene kroge. 
 
Potek aktivnosti: vsak naj nariše svoje »čustvene 
kroge« - koncentrične kroge. Med vsakim krogom 
pustite večji razmak. Najmanjši krog (sredina) ste 
vi/otrok. Znotraj teh krogov napišite 
osebe/organizacije, ki jim zaupate – tiste, ki so bliže 
vam, jim zaupate bolj, tiste, ki so bolj oddaljene (se 
pravi, v večjem krogu), so osebe/organizacije, ki jim 
zaupate manj. Spodbujate eni druge, da razmislite kdo 
vse je del vašega življenja (po navadi se ustavimo pri tretji osebi in rečemo da jih ni 
več. Zato pomislite: kdo vse je del vašega življenja).  
 
 

6. SKOZI OČI DRUGEGA 
Mnogokrat nas drugi vidijo drugače kot se doživljamo mi sami. Tokrat izziv za nas: 
en drugemu se predstavimo tako kot bi nas opisovale/«opravljale« npr. mamica na 
kavi s svojo prijateljico, ki nas še ne pozna, oče v službi svojim sodelavcem, babica 
svoji novi sosedi, brat/sestra svojim prijateljem,… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
7. KAJ ME DELA JEZNEGA? 

 
Potek aktivnosti: V ravno vrsto postavimo 10 stolov, stole oštevilčimo od 1 do 10. 
Otroci stojijo na drugi strani stolov, mi pa beremo različne situacije. Povemo, da 1 
pomeni, da se ne jezim, 10 pa pomeni da se zelo jezim, da sem besen. Ko 
preberemo situacijo, se morajo otroci vsesti na tisti stol, torej izbrati na lestvici tisto 
številko, ki ustreza njihovi oceni, koliko se v kakšni situaciji jezijo. 
 
Situacije »ZARADI TEGA SEM JEZEN«: 
1. V vrsti za kosilo se nekdo postavi pred tabo. 
2. Izgubiš ključe od razreda, vsi sošolci in sošolke čakajo pred razredom in se jezijo 
nate – govorijo ti da si luzer, nesposoben. 
3. Nekdo žali tvojo družino – npr: »pri vas ste vsi neumni«. 
4. Slučajno slišiš, da te nekdo kritizira. 
5. Neprestano ti zvoni telefon, ko pa se oglasiš, se nihče ne javi. 
6. Sošolec si je od tebe že trikrat sposodil kemični svinčnik, ki ga še ni vrnil. Sedaj te 
spet prosi, da ga posodiš. 
7. V natrpanem prostoru, v garderobi, se po nesreči zaletiš v učenca, ta pa te kljub 
opravičilu, nadere. 
8. Poveš svoje mnenje, pa se ti nekdo zasmeji in reče, da vendarle ne bodi smešen. 
9. V časopisu prebereš, da so pretepli otroka. 
10. Tvoja priljubljena nogometna ekipa izgubi tekmo. 
11. Obtožen si nečesa, česa nisi zgrešili. 
12. Ujamejo te pri laži. 
13. Ravno ti je uspelo zaspati, ko te zbudi hrupna glasba sosedov. 
14. Sošolec te po nesreči spotakne. 
15. Vidiš, da sošolci zafrkavajo tvojega prijatelja. 
 
Pogovorimo se, kaj počnemo, ko smo jezni. Npr. 
kričimo, se tepemo, razbijamo, se zapremo vase … 
Spodbudimo otroke, da vsi povedo, kaj storijo, ko so 
jezni. S tem se bolje spoznamo med seboj in 
prepoznamo naše različne odzive na jezo. Vedenja 
skušamo razdeliti na primerne načine izražanja jeze 
in tiste, ki niso primerni. Skupaj najdemo način 
izražanja jeze, ko bo sprejemljiv in ustrezen v našem 
razredu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
AKTIVNOSTI ZA POVEZOVANJE 

 
1. JAZ TUDI 

Mnogokrat se ne zavedamo, da smo si ljudje med seboj v bistvu zelo podobni in da 
nas povezuje veliko več stvari, kot bi nas ločevalo.  
Potreba po pripadnosti, zavedanje da smo del neke skupine, da z nekom delimo 
enake interese, enake želje, podobne cilje, na nas vpliva zelo blagodejno, saj si vsi 
želimo pripadati. Pogovorimo se z otrokom/z otroci o stvareh, ki nas povezujejo, 
pogovorimo se o potrebi po pripadanju. Skupaj odkrivajmo povezovalne niti med 
nami (v družini, v razredu), na ravni lokalnega okolja, na ravni države, na ravni 
Evrope, na ravni sveta…Kaj je tisto najbolj izrazito kaj imamo vsi, kaj si želimo vsi? 
 
Začnimo pa s tole aktivnostjo: 
Postavimo se v krog. Eden od nas govori različne trditve in aktivnost, ki tej trditvi 
sledi. Če trditev zate drži, narediš tisto kaj je bilo povedano. Npr.  

• Če imaš brata, zaploskaj z rokami. 

• Če imaš dve sestri, poskoči. 

• Če si srečen, udari z nogami ob tla. 

• Če imaš psa, pomežikni z očmi. 

• Če je tvoja najljubša barva rdeča, si z rokami pokrij oči. 

• Vsi, ki imate radi čokolado, si obliznite ustnice. 

• Če rad bereš, vstani. 

• Če je tvoja najljubša barva rumena, se nasmehni. 

• Če rad tečeš in se igraš, prekrižaj prste na roki. 

• Če imaš mačko, pomencaj z rokami. 

• Če rad bereš knjige, dvigni roke. 

• … Dodajte trditve po želji, lahko jih znova »obarvate« glede na »cilj«, ki ga z 
aktivnostjo želite doseči.  

 
Nadaljujemo pa z ELIPSAMI LASTNOSTI 
Potreben material: za vsakega sodelujočega en papir, za vsak par en list z elipsami 
in pisala. 
Potek aktivnosti: najprej se razdelimo v pare. Vsak najprej 
dobi prazen list papirja, na katerega napiše svoje lastnosti in 
tisto kar zna in v čem je uspešen. Lahko tudi to, kar ne zna, 
pa bi se rad naučil (npr. Miha napiše: sem dober prijatelj, rad 
posojam, znam voziti kolo, rad bi se naučil voziti formulo…). 
Potem se damo v pare. Vsak par dobi en list na katerem sta 
narisani elipsi, ki se na enem delu prekrivata. Na tem delu, 
kjer se prekrivata, vpišeta kaj vama je skupnega (Miha dela v 
paru z Moniko, ki tudi zna voziti kolo. Se pravi, da znamo 
voziti kolo,  nam je skupno). Lastnosti/interesi, ki pa nam niso 
skupni, jih napišemo na tisti del elipse, ki je samo »naš«. 
Pogovorimo se o povezovalnih delih, lahko pa poskušamo 
narediti veliko elipso, če delamo aktivnost z razredom. 



 
8. »PALICE« ZAUPANJA 

Potreben material: plastična/lesena palica dolžine 1m, šal ali trakovi za polovico 
sodelujočih 
Potek aktivnosti: razdelimo se v pare. Vsak par dobi eno palico. Partnerja v paru jo 
primeta s kazalcem, nato pa drug drugega izmenično vodita po prostoru. Po 3 min 
zamenja vlogi. V nadaljevanju se enemu od partnerjev zavežejo oči, da ga drugi 
vodi, po 3 min se vlogi zamenjata. 
Pogovorimo se o naših občutkih, ko smo vodili (odgovornost) in ko smo bili vodeni 
(zaupanje), kaj nam je bilo lažje, kaj nam je pomagalo, kaj nas je oviralo, kaj bi še 
potrebovali,…? 
 

9. PISMO REŠITVE… 
Zdi se mi, da v današnjem času zelo veliko energije vlagamo v to, da drugemu 
dokažemo »svoj prav«. Pa vendarle, če bi se znali poslušati in slišati tisto kar je 
povedano, bi lahko razbrali, da ko smo v nekom v sporu/konfliktu, da v bistvu 
govorimo o istih stvareh, le na drugačen način, saj jih prav tako drugače doživljamo. 
Pomembno je, da se zavedamo, da nismo nasprotniki, temveč da smo na isti ladji, ki 
pluje in da trenutno imamo problem, ki je rešljiv in katerega bomo rešili.  
 
Potreben material: papirji, pisala 
Potek aktivnosti: Razdelite velik list papirja v stolpce in nad vsakega napišite eno 
črko abecede. Za namene te vaje izberite črke od A do H. 
Vsak sodelujoč zase naj sedaj razmišlja o besedah, ki so povezane s sporom. Vsak 
naj poskuša najti vsaj eno besedo za vsako črko (npr. A: agresiven, B: besen …) in jo 
zapiše na seznam. Ko je seznam narejen, pogledamo in skupaj preberemo kaj smo 
napisali, kaj za vsakega od nas pomeni spor,… 
Potem se razdelimo v manjše skupine (npr. po 3 ali 4, če delamo v skupini oz. lahko 
vsak zase, če delamo to doma) in zunajzemeljskemu bitju, ki še nikoli ni slišalo za 
spor, napišemo sporočilo kaj je to spor.  
 
V naslednji fazi zamenjamo sporočila med skupinami/nami (zarotiramo) in nova 
skupina se mora postaviti v vlogo zunajzemeljskega bitja in odpisati ljudem, kaj jim 
svetuje za reševanje sporov. Pismo pride nazaj v prvotno skupino, ki prebere 
sporočilo o sporu in zunajzemeljsko rešitev.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IN ZA KONEC, KAR JE LAHKO TUDI NOV ZAČETEK: KROG POHVAL 
 
Pohvala je lahko veliki motivator, spodbujevalec, če je le iskrena, konkretna, osebna 

in seveda realna      .  
In vsak od nas ima nekaj, kar je vredno opaziti, kar je vredno izpostaviti, kar je 
vredno utrditi. 
 
Potek aktivnosti: Z otroci naredimo dva kroga – notranjega in zunanjega. V obeh je 
enako število sodelujočih in se gledamo drug drugega. Tako ima vsakdo svoj par. 
Najprej tisti, ki so v zunanjem krogu, tistim, ki so v notranjem krogu, dajejo 
komplimente, izpostavljajo tisto kar pri njih cenijo. Sodelujoče spodbudimo, da ne 
omenjamo zunanjih – fizičnih lastnosti, temveč, da poiščemo nekaj kar ta oseba 
dela ali zna in je nam to všeč (npr. pri tebi cenim, ker mi vedno posodiš kuli, ali pa: 
pri tebi cenim, ker si vedno pravočasen). Ko povemo, stopimo (se pravi, zunanji 
krog) za eno osebo na deno. In to ponovimo dokler se znova ne srečamo s svojim 
začetnim parom. Tisti, ki stojijo v notranjem krogu, so v tej fazi le »sprejemljavci« 
komplimentov.  
Nato so na vrsti tisti iz notranjega kroga – zdaj oni hvalijo zunanje. Tudi to 
ponovimo tolikokrat, da na koncu vsi prejmejo in dajo kompliment. 
 
Na koncu se pogovorimo o temu kako smo se počutili, kaj nam je bilo lažje – dajati 
ali sprejemati komplimente? Ali se v vsakdanjem življenju večkrat pohvalimo ali pa 
večkrat skritiziramo? Kaj pa nas bolj motivira – pohvala ali kritika? 
 

Kakšen pa bo sedaj vaš korak za naprej? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽELIMO VAM NEŠTETO PRIJETNIH SKUPNIH TRENUTKOV  
IN  

ZAVESTNIH POGOVOROV 

 
 

Aktivnosti in ideje pripravila: Tanja Povšič 


