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Učni scenarij 
Boljši skupaj v komunikacijskih veščinah

 

NAMEN

Komunikacijske
veščine

LOKACIJA

v notranjih prostorih kjer je
možna projekcija slik
i, 

Zunaj
 v naravni 

ZGODBA

Mala mravlja gre v 
 Jerusalem

MATERIAL

CILJI:

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 45-60 MINUT

NEFORMALNO OKOLJE

5-15 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

PRIPRAVA:

 

identificirati različne komponente komunikacije (pošiljatelj, prejemnik,
sporočilo, sredstvo komunikacije) v vsaki fazi zgodbe
znati razlikovati med tem, kar je bilo povedano, kaj je mišljeno in
katere informacije manjkajo
Zavedati se možnih nesporazumov v komunikacijskih situacijah

Video projektor ali flipchart
tabla
Markeji 
Scenariji situacij napačne
komunikacije

Pripravite digitalno predstavitev z različnimi ključnimi elementi zgodbe
(sneg, sonce, oblak, veter, gora, zemlja) ali natisnite na tablo, ki jo boste
obesili, če dejavnost izvajate zunaj.
Pripravite predstavitev o komunikacijskem ciklu (glej prilogo)
pripravite izročke s situacijami napačne komunikacije (glejte prilogo) 1



 

OPIS:

Učitelj začne s tem, da pove celotno zgodbo.

Učitelj predstavi komunikacijski cikel (pošiljatelj, prejemnik,
sporočilo, komunikacijsko sredstvo, cf, povezave v prilogah) in
nasvete za izboljšanje komunikacijskih veščin. Predstavitev je mogoče
izvesti z vnaprej pripravljenimi vizualnimi pripomočki, kot je tabla ali
PowerPoint predstavitev, če seja izvaja v zaprtih prostorih.

Učitelj nato prosi udeležence, naj prepoznajo različne komunikacijske
cikle v vsakem delu zgodbe.

Lahko gre še dlje- učitelj udeležencem da nekaj primerov situacij*, ki
kažejo težave pri komuniciranju z drugimi, in prosi udeležence v
podskupinah, da prepoznajo razlog(e) težav in poskušajo predlagati
ustrezne rešitve glede na predstavitev. predhodno opravil učitelj.

Ko skupine končajo, lahko vsaka skupina predstavi svoje delo in
predlagane rešitve.

Če je potrebno, lahko čas izmenjave mnenj s celotno skupino
prilagodimo- povečamo, da raziščemo več različnih rešitev in se
poglobimo.

*) dva primera situacij sta vključena v priloge, tako da lahko učitelj dobi
nekaj navdiha za druge scenarije.
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Učni scenarij 
Boljši skupaj v komunikacijskih veščinah

NAVODILA ZA UČITELJA

Najboljše je odkriti zgodbo na neformalni participativni način, da bi
udeležence vključili v pripovedovanje zgodbe, na primer s ponavljanjem
različnih stavkov.
Pripovedovalec lahko začne tako, da učence pouči o različnih likih
zgoraj naštetih zgodb.
Zgodbo lahko pripovedujemo na izletu v gore z udeleženci.



 

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE
Omemba »Boga« v zgodbi se lahko spremeni v drugo nadnaravno silo
ali lik, če se učitelj želi izogniti verskim osebam.
Za ustvarjanje scenarija lahko učitelj dobi nekaj navdiha iz kulturnega
ozadja učencev, če je primerno, ali pa jih prosi, naj delijo primere
napačne komunikacije iz svojih osebnih izkušenj, ki jih bodo uporabili
kot delovne scenarije.
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Zgodbo o "Mravljici, ki gre v Jeruzalem" lahko uporabimo tudi za

Učitelj začne s tem, da pove celotno zgodbo.
Ko konča, učitelj vpraša udeležence, koliko novih besed, povezanih z
naravo, so se naučili iz zgodbe.
Pred aktivnostjo lahko učitelj pripravi tehnični list z različnimi
besedami (mravljica, sneg, sonce, oblak, veter, gora, zemlja) v
lokalnem jeziku + angleščini, kjer so besede pomešane (na primer:
namesto Mountain -> N-T-N-I-M-U-O-A; Montagne -> N-T-G-O-M-A-
E-N) in udeleženci naj ga postavijo v pravi vrstni red. Ko končajo, ga
lahko povežejo s sliko, ki predstavlja besedo in njen prevod.
V kontekstu učilnice lahko pripovedovalec uporabi vizualne
pripomočke, kot so plakati z različnimi besedami, ali jih, če je mogoče,
projicira na steno.

        
        Usvajanje jezika v   
        OSNOVNEM IZOBRAŽEVANJU kontekst, ki ima kot
        namen razviti nov besednjak, povezan
         sestavinam narave v danem jeziku.

 

Učni scenarij
Boljši skupaj v komunikacijskih veščinah



 

DODATEK
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Učni scenarij 
Kaj je rečeno- kaj je mišljeno

več informacij o komunikacijskem ciklu preverite na naslednjih povezavah:

https://digiaide.com/communication-cycle/

https://www.youtube.com/watch?v=4Z1BIeje_ko 

https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw 

Scenariji situacij napačne komunikacije

Scenarij #1: 
Mož pokliče ženo, da ji sporoči, da se po službi ustavi pri prijatelju.
Mož: "Živjo, draga, nocoj se bom ustavil pri Jaapu na poti iz službe, vendar
ne bom pozen."
Mož se je vrnil domov ob 23. uri, žena pa je bila zelo zaskrbljena in
razburjena.

Težava napačne komunikacije:
 Žena razlaga, da »ne bo zamudil«, kot da se bo ustavil le za nekaj minut in
bo doma ob običajnem času. Mož je mislil: ustavil se bo pri prijateljih in ga
res ne bom doma pozno zvečer, na primer ob 23. uri ali polnoči. Popolna
napačna komunikacija.

Možne situacije:  (učitelji jih bodo podali pozneje): To težavo bi lahko rešili z
dodajanjem nekaterih dodatnih podrobnosti: Primer (»Po službi se bom
ustavil pri Jaapu in nameravam ostati dve do tri ure. Doma bi moral biti
med 10. ali ob 22.30. Če bom kasneje, te pokličem«).

Zapisek: Podrobnosti (2 do 3 ure), konkreten primer (doma bi moral biti
okoli 20. ali 20.30) in spoštovanje (poklical te bom, če bo pozneje).
Povzemite: Žena: "Torej, po službi boš šel k Jayu do približno 20.30 ali pa
me pokliči in mi sporoči, da zamujaš."

https://digiaide.com/communication-cycle/
https://www.youtube.com/watch?v=4Z1BIeje_ko
https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw


 

DODATEK
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Learning Scenario 
What's said - what's meant

Scenariji situacij napačne komunikacije

Scenarij #2: 
Prijateljev klic in vabilo:
Katrin pokliče svojo prijateljico Mareen, da jo povabi k sebi za 4. julij.
Mareen pravi: »Nimam koledarja in grem za konec tedna iz mesta, a če je 4.
julij v ponedeljek (takrat naj bi bila podjetja zaprta), se vrnemo v
ponedeljek zjutraj in lahko pridem". Katrin pravi: "Super ... se vidimo 4.
julija". Nihče ne preverja koledarja. 4. julij je v nedeljo”.

Težava napačne komunikacije: Mareen se vrne v ponedeljek zjutraj in
pokliče Katrin, da bi prišla tisti večer, vendar je bila Katrin zelo jezna, ker
Mareen ni prišla zvečer 4. julija.

Možne situacije (učitelji jih bodo podali pozneje): Ne delajte posebnih
načrtov, če nimate vseh pomembnih podrobnosti. Eden od teh ljudi bi
moral reči: "Naj preverim koledar in se prepričam, kateri dan bo 4. julij, in
se vam bom javil." V tem pogovoru je manjkala podrobnost, da bo 4. julij v
nedeljo. Potem bi John lahko rekel: »Ne morem priti v nedeljo, 4., ker bomo
izven mesta, vendar bi ga lahko praznovali z vami v ponedeljek zvečer, 5.
julija. Ta pogovor je potreboval podrobnosti in konkretne primere.



Once upon a time, there was a little ant going to Jerusalem.
It was snowing, and the snow grips the leg of the little ant who is
going to Jerusalem.
-O snow, how strong you are, you who grip the leg of the little
ant going to Jerusalem.

And the snow answers: 
- Stronger than me is the sun that melts me.
- O sun, how strong you are, you who melt the snow that grips
the leg of the little ant going to Jerusalem!

And the sun answers: 
- Stronger than me is the cloud that hides me.
- O cloud, how strong you are, you who hide the sun that melts
the snow that grips the leg of the little ant going to Jerusalem!

France
George Alexander Kohut

P A G E  0 1

The Little Ant Going 
to Jerusalem

Purpose(s) Language 
acquisition 

Communi-
cation Skills



And the cloud answers: 
- Stronger than me is the wind that drives me away.
- O wind, how strong you are, you who chase the cloud that hides
the sun that melts the snow that grips the leg of the little ant going
to Jerusalem!

And the wind answers: 
- Stronger than me is the mountain that stops me.
- O mountain, how strong you are, you who stop the wind that
chases away the cloud that hides the sun that melts the snow that
grips the leg of the little ant going to Jerusalem!

And the mountain answers: 
- Stronger than me is the earth that carries me.
- O earth, how strong you are, you who carry the mountain that
stops the wind that chases away the cloud that hides the sun that
melts the snow that grips the leg of the little ant going to
Jerusalem!
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And the earth answers: 
- Stronger than me is God who made me.
- O God, how strong you are, you who made the earth that carries
the mountain that stops the wind that drives away the cloud that
hides the sun that melts the snow that grips the leg of the little ant
going to Jerusalem!
And God has mercy on the little ant going to Jerusalem.
He says: 
- Earth, shake!

The earth shakes
The mountain collapses. 
The wind passes.
The cloud goes away.

The sun shines.
The snow melts.
And the little ant withdraws his paw and goes to Jerusalem. 

Source/Link: 
Diane Barbara, Actes Sud Junior 

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop
https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Učni scenarij 
6 ali 9?

 

NAMEN

 

LOKACIJA

ZGODBA

Ptica resnice

MATERIAL

Notranji prostori

CILJI

IZOBRAŽEVANJE ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

1-2 UR

VSA OKOLJA

10-20 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

 

Razumeti pomen razmišljanja v več smereh
Znati prepoznati razloge, ki se skrivajo za razlikami v mnenjih in
pogledih
Spoštovati razmišljanje drugega
Za izboljšanje timskega dela

Papir, flichart tabla.
Svinčniki, markerji, barve
(pripravljene optične iluzije
- glej prilogo)
 
 
 
 

Razmišljanje v
različnih smereh

1

PRIPRAVA:

Pripravite sobo za aktivnost v udobnem okolju za
pripovedovanje zgodb (kavči)
Ko je zgodba povedana, lahko potek spremenite na delo v
podskupinah.



 

OPIS:

Ko učitelj pove zgodbo, udeležence razdeli v podskupine po 7, ki
predstavljajo 7 glavnih junakov zgodbe: kralj, kraljica, dva brata, sestra,
kraljeve sestre (kot en lik). ) in stari par (kot en lik).

Udeleženci bodo imeli 10 minut individualnega časa za razmislek o
svoji vlogi. Predstavljajo si, kako bi se lahko odzvali, če bi bili na mestu
svojega dodeljenega lika in zakaj.

Nato se bo vsaka skupina po 7 zbrala in vsak lik bo povedal zgodbo s
svojega zornega kota.

Nato bodo udeleženci skupine poskušali identificirati točke »lastnega«
vedenja, kjer bi obstajale alternative (re)akcij.

Deljanje mnenj lahko traja 20 minut

Po delu v podskupinah se bodo udeleženci zbrali in predstavili svoje
ugotovitve: najprej s pripovedovanjem zgodbe iz »lastne« perspektive,
nato pa (na kratko!) z razlago možnih alternativ ukrepanja.

Vprašanja, ki lahko služijo evalvaciji:

Ta vprašanja jim lahko pomagajo pri procesu razmišljanja:
        - Kako je ta(ti) lik(-i) doživel(-a) zgodbo?
        - Kakšni so bili motivi/razlogi, zakaj je lik ravnal tako, kot je?

 - Na kateri točki bi protagonist(-i) lahko ravnal(-i) drugače?
 - Kako bi to vplivalo in spremenilo zgodbo?

        - Katera od perspektiv/načinov delovanja je udeležencem najboljša
           razumeti? Zakaj?
        - Kakšna je vzporednica z življenji udelžencev?

2

Učni scenarij 
6 ali 9?

 



 

NAVODILA ZA UČITELJE

Učitelj lahko vnaprej pripravi predstavitev ali nekaj pojmov o medkulturni
komunikaciji, da se poglobi z udeleženci.
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OPIS (NADALJEVANJE)

Ko je deljenje mnenj končano, lahko učitelj razloži o procesu več
perspektiv, ki mu lahko sledimo, ko se ukvarjamo z dano situacijo,
udeleženci pa lahko prilagodijo vloge, medtem ko uporabljajo proces
kritičnega razmišljanja, na primer, kako bi reagirali na mestu drugih
in kako lahko vpliva na to naš medčloveški odnos.

Pomembno je poudariti, da ni »prav« in »narobe« – gre predvsem za
razumevanje, da dejanja temeljijo na individualni interpretaciji
situacije in osebnih motivih. Različni pogledi na situacijo povzročijo,
da ljudje ravnajo drugače.

Učitelj lahko vnaprej pripravi nekaj optičnih iluzij (glej priloge), ko dve
osebi vidita isto stvar, vendar ne vidita enake stvari, da eksplicitno
razloži učencem, kako lahko eno sliko vidimo na različne načine,
enako kot dnevno življenjska situacija.

Učitelj lahko omeni tudi razmerje med več perspektivami in kulturnim
ozadjem ter kako na vsakega posameznika nezavedno vplivajo njegovi
kulturni elementi, medtem ko analizira situacijo ali interpretira
informacije.

Učni scenarij 
6 ali 9?
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DODATEK...OPTIČNE ILUZIJE
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ANNEX... OPTICAL ILLUSIONS
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ANNEX... OPTICAL ILLUSIONS



Nekoč so se  tri mlade dame med hojo po poti in nabiranjem
robidnic tiho pogovarjale med seboj. "Če se poročim," je
rekla ena od njih, "bom imela tri otroke. Prvi bo lep fant,
drugi lepa deklica z zvezdo na čelu, tretji pa še en lep fant."
Kraljev sin je to slišal, ko se je skrival za grmom. Sledil je
dekletom do njihove hiše. Tisto, ki je govorila o poroki, je
prosil, naj ponovi stavek in jo prosil, naj se poroči z njim,
rekoč, da si želi isto kot ona. 

Dekle je protestiralo. Mar nisem revna? Zdaj bi imela vse
kraljevo zlato, je odgovoril. Mar želim ostati pri svojih
sestrah? V gradu bi imela kraljeve sestre. Pogajanja niso bila
mogoča. Odpeljal jo je na grad in se z njo poročil. 
Nekoč pozneje je moral princ, zdaj kralj, oditi v vojno.
Njegova žena naj bi imela prvega otroka. Zaupal jo je svojim
sestram in jih prosil, naj mu pomagajo in zaščitijo otroka. 

Francija

P A G E  0 1

Ptica resnice

Namen Motivacija &
zavedanje 

Kritično
razmišljanje



Ko je prišel dan rojstva, so kraljeve sestre, ki niso marale
kraljice, namesto lepega dečka postavile majhnega psa. Ko so
kralju povedali, da je njegova žena rodila psa, se je zelo
razburil, vendar je imel svojo ženo tako rad, da ob vrnitvi ni
ničesar rekel.

Nekaj časa kasneje je kraljica pričakovala drugega otroka.
Kralj se je moral ponovno vrniti v vojno, zato jo je zaupal
svojim sestram. Ko je kraljica rodila, so na mesto lepe deklice
postavile majhno mačko. Ko so kralja obvestili, da je kraljica
rodila mačko, je bil zelo nesrečen, a ko se je vrnil, ni ničesar
rekel. 

Čez nekaj časa se je vojna spet oglasila, ravno ko naj bi
kraljica rodila tretjega otroka. Ko je kralj izvedel, da je to še en
pes, se je razjezil. Ko se je vrnil, je kraljico zaprl v kletko, kjer
je postala tarča posmeha. 

Istočasno je v majhni hišici v bližnjem gozdu živel star par, ki
je vzgajal dva lepa dečka in lepo deklico z zvezdo na čelu. Ko
so bili otroci stari dvajset, devetnajst in osemnajst let, jih je
sklical in rekel: "Kličete me oče in res je, da vas imam zelo rad. 
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Toda vedeti morate, da ste mi bili zaupani, ko ste bili še
dojenčki. Morate pripadati veliki družini. Kljub vsemu mojemu
iskanju je nisem našel. Zdaj ste na vrsti vi, da se odpravite v
svet in jo najdete. Morda boste imeli več sreče kot jaz.

Najstarejši se je po premisleku odločil, da se bo posvetoval s
ptico, ki govori resnico. Druga dva sta zavpila: 
"Kaj bo z nami, če se ne vrneš? Bolje je, da ostanemo skupaj!" 
"Ne, moram oditi. Vzemi ta rožni venec, če bo jutri na njem kri,
bom mrtev." 
Mladenič je brez nadaljnjega odšel. Na cesti je srečal starejšo
žensko, oblečeno v črno in sključeno. 
"Kam greš? Na posvet s ptico, ki govori resnico, kajne?" 
"Da," je rekel mladenič.

"Potem vzemi to žogo in jo vrzi, nato se bo sama kotalila, sledi
ji, dokler se ne ustavi. Znašla se bo na polju s kamni. Na
sredini je velikanski hrast. Na vrhu tega hrasta je ptica v kletki.
Predvsem pa se ne obračaj. To bi bilo zate usodno, kot je bilo
usodno za mnoge druge!"
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Deček je vzel žogo in jo vrgel. Prišel je na kamnito polje
nedaleč od hrasta. "Danes je tu prijazen deček," je rekel
posmehljiv glas. "Prišel je po ptico, ki govori resnico. Mislim,
da je ne bo mogel sneti." Ni se mogel upreti, da ne bi videl, od
kod prihajajo glasovi, in se je obrnil. Takoj se je spremenil v
kamen. 

Naslednji dan se je rožni venec obarval s krvjo. Drugi deček se
je kljub sestričinim prošnjam odločil, da bo odšel. Na žalost ni
imel nič več sreče kot njegov brat. Ob vznožju drevesa se je
spremenil v kamen. 

Tako je bilo na vrsti dekle. Srečala je starko, ki jo je zagledala
in ji z nasmehom prišla naproti. V roke je vzela žogo in jo
vrgla. Ko je dosegla kamnito polje, jo je pozdravil strašen
hrup. Uprla se je želji, da bi se obrnila, splezala na drevo in
dvignila roko do kletke. Hrup je bil oglušujoč, a takoj ko je
odpela kletko, je nastopila tišina.

Nato je zaslišala ptico, ki ji je rekla: "Pojdi v bližnji gozdiček in
odtrgaj vejo pojočega lovorja. Nato vzemi v steklenico nekaj
vode iz vodnjaka v gozdu: to je plešoča voda. Na vsak kamen
ob vznožju drevesa kapni kapljico." 

P A G E  0 4



Deklica je naredila natanko tako, kot ji je rekel ptič in vsak
kamen se je spremenil v človeka. Kmalu se je pod drevesom
zbrala množica moških, žensk, vitezov in kraljev. Vsi so se
prišli posvetovat s ptico in bili začarani.
Tam je bil tudi kralj, ki je prišel tja, da bi izvedel, zakaj je imel
živali namesto otrok. Kakorkoli, svojo osvoboditeljico je
povabil na grad skupaj z njenima dvema bratoma. Tam jih je
čakal bogat obrok. Kraljica je bila prisotna, še vedno zaprta v
kletki. Tam so bile tudi kraljeve sestre. 

Ob koncu obroka so na mizo postavili pojoči lovor in plešočo
vodo. Vsi gostje so bili presenečeni. Nazadnje so ptico
postavili pred mlado dekle. "Kralj," je rekla ptica, "ta dva
dečka in ta deklica sta tvoja otroka. Ob njunem rojstvu, ko si
bil v vojni, so ju tvoje sestre odvzele materi in ju nadomestile z
dvema psoma in mačko ..." 
In ptica je odletela skozi okno. 

Kralj je kraljico prosil za odpuščanje in jo vzel iz kletke. Toda
čustva so bila tako močna, da je dobila srčni napad in umrla.
Kralj je iz maščevanja zaprl sestre v kletko in se odločil, da jih
bo zažgal. Znano je tudi, da ptica, ki govori resnico, še vedno
obstaja.
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Vir/Link: 
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/s/search.php?
action=Record&id=clerco_CF420833&num=1&total=1&searchid=60c77fa331ffd
http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp132.html

https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/s/search.php?action=Record&id=clerco_CF420833&num=1&total=1&searchid=60c77fa331ffd
http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp132.html


Učni scenarij 
Ne bodite naivni, bodite asertivni!

 

PURPOSE

 

LOKACIJA

kjerkoli

ZGODBA

Krokar in lisica

MATERIAL

CILJI:

IZOBRAŽEVANJE ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

45-60 MINUT

NEFORMALNO OKOLJE

5-8 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

 

Ozavestiti, da imajo lahko drugi cilje in namere, ki se ne ujemajo nujno
z vašimi

/

Opolnomočenje

1

in motivacija za pridobivanje kompetenc
za izboljšanje asertivnosti in odpornosti

OPIS:

Povejte zgodbo o krokarju in lisici
Prosite udeležence, naj razmislijo o vlogi in dejanjih obeh živali
Vprašajte, koga imajo raje in zakaj?
Kje vidijo takšno vedenje v življenjskih situacijah?
Ali lahko podajo primer?
Zakaj je dobro, da se udeleženci zavedajo, kdo so njihovi partnerji in
kdo nasprotniki?

Ali poznajo situacije, v katerih bi si želeli imeti takšne pogovore pred
začetkom učnega procesa?



 

NAVODILA ZA UČITELJE:

Povabite udeležence, naj odgovorijo na zgodbO z navedbo primerov.
Če ne sledi noben odgovor, ga dajte sami.

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

 Naj bo razprava igra vlog, kjer je eden krokar in drugi lisica. Naj znova
povedo zgodbo iz svoje perspektive, kot je skicirano zgoraj

2

VAŠ KOMENTAR& DODATKI

Učni scenarij 
Ne bodi naiven, bodi asertiven!



Nekoč je  tkrokar zgrabil kos sira in odnesel svoj plen v svoje
gnezdo visoko na drevesu. Prišla je lisica in hodila v krogih
okoli krokarja ter načrtovala zvijačo. 'Kaj je to?' je zavpila
lisica. 
'O krokar, elegantna razmerja tvojega telesa so izjemna in
imaš polt, ki je vredna kralja ptic! Ko bi le imel takšen glas,
potem bi bil prvi med kokoši!'

Lisica je to rekla, da bi pretentala krokarja, in krokar je
nasedel: močno je zakričal in izpustil sir. Ko je tako pokazal
svoj glas, je krokar pustil svoj plen. Lisica je nato zgrabila sir
in rekla: 'O krokar, res imaš lep glas, a nimaš pameti zraven!'

Če boste upoštevali nasvet sovražnikov, boste prizadeti.

Starodobna Grčija
 Aesopus
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Lisica in krokar
 

Namen Opolno-
močenje

Komunikacijske
veščine

Vir/Link: 
http://www.mythfolklore.net/aesopica/perry/124.htm

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Učni scenarij
Iz stvari potegni najboljše

NAMEN

 

LOKACIJA

ZGODBA

Stari tesar

MATERIAL

učilnica/ soba

CILJI:

IZOBRAŽEVANJE ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

45-60 MINUT

NEFORMALNO OKOLJE

5-8 UDELEŽENCEV

UDELŽENCI IZOBRAŽEVANJA ZA
AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

 Ozavestiti, da je treba graditi in ohranjati samospoštovanje

Natisnjena različica
zgodbe na kratko
Flip chart tabla in markerji 

Motivacija &
zavedanje

1

PRIPRAVA:

Osredotočite se na to, kako boste povedali zgodbo.
Ugotovite, kakšna je po vašem mnenju morala zgodbe v kontekstu
izobraževanja za aktivno državljanstvo/ali osnovnega izobraževanja



 

OPIS:

Povejte zgodbo o starem tesarju

Podajte razloge za spodbujanje motivacije:

Pogovorite se o tej domnevah. So resnične do neke mere res ali ne?

Poudarite dilemo in (obžalovanje proti perfekcionizmu in tveganju)

Pogovorite se o tem, kako je to povezano z motivacijo udeležencev za
učenje novih kompetenc izobraževanju za aktivno državljanstvo in
osnovnem izobraževanju ter z motivacijo njihovih vrstnikov.

Prepoznajte uporabo pogovora o takšni dilemi, preden se vključite v
učni proces.

     (Bolj kot se boste potrudili pri doseganju stvari, več bo nagrajevanja                 
če tega ne boste najbolje izkoristili, boste rezultat obžalovali)

 

2

NAVODILA ZA UČITELJE

Naj se udeleženci večinoma pogovarjajo
Povzemite in strukturirajte njihove predloge

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

Izberite manj usmerjevalni pristop, tako da dovolite udeležencem, da najprej
spregovorijo, preden to storite vi. Povabite jih, naj o zgodbi razpravljajo, ko jo
preberejo.

Učni scenarij 
Iz stvari potegni najboljše



Nekoč se je  tesar z dolgoletnimi izkušnjami želel upokojiti.
Svojemu delodajalcu je sporočil, da namerava zapustiti
dejavnost gradnje hiš in zaživeti bolj umirjeno upokojensko
življenje z ženo in družino. Delodajalec je bil nekoliko
razočaran, ker je njegov dober in izkušen tesar zapustil delo,
vendar ga je prosil, naj zanj zgradi še eno hišo.

Tesar se je strinjal z delodajalcem, vendar mu delo ni bilo več
pri srcu, kot je bilo nekoč. Za gradnjo zadnje hiše v svoji
karieri se je zatekel k slabi izdelavi in uporabil slabše
materiale. To je bil nesrečen način za zaključek njegove
kariere. Ko je tesar dokončal hišo, je delodajalec prišel na
pregled. 

 

Neznan
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Stari tesar
 

Namen Motivacija &
zavedanje



Ogledal si je hišo in tik preden je izstopil iz hiše, je tesarju
izročil ključ od vhodnih vrat. "To je tvoja hiša," je rekel, "moje
darilo zate." To je bilo za tesarja veliko presenečenje. Čeprav
naj bi bilo to dobro presenečenje, se ni počutil dobro, saj je v
sebi čutil globok sram. Če bi le vedel, da bo gradil svojo hišo,
bi vse naredil tako drugače. Zdaj pa je moral živeti v hiši, ki ni
bila tako dobro zgrajena. 

Nauk: Tako kot tesar tudi mi gradimo svoje življenje
raztreseno, se odzivamo, namesto da bi delovali in smo se
pripravljeni sprijazniti z manj in ne le z najboljšim. Dajte vse od
sebe. Vaša stališča in odločitve, ki jih sprejemate danes, bodo
jutri zaznamovale vaše življenje, zato ga gradite modro!
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Vir/Link: 
https://alltimeshortstories.com/short-stories-about-life/

https://alltimeshortstories.com/short-stories-about-life/


učni scenarij 
Pobeg in prihod,

nelinearne biografije in upanje
 

NAMEN

 

LOKACIJA

V učilnici 
(če je možno brez miz, sedežni red v
krogu) 
Na prostem, če lahko vsi udobno
sedijo v krogu
 

ZGODBA

Ona je kot moja mati

MATERIAL

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 2 – 4 UR

IZVEDBA V VSEH OKOLJIH

6-10 UDELEŽENCEV

MLADI MIGRANTI

 
Da bi bili sposobni razumeti govorjeno zgodbo, ki je povezana z
njihovimi lastnimi izkušnjami
Da se potem pogovorijo o lastnih izkušnjah
Da izrazijo svoje želje in sanje
Učencem pokazati, da so nelinearne biografije normalne

nekateri rekviziti, ki
predstavljajo drugo vlogo so
dobrodošli (npr. kapa, očala,
dres)
papir in pisalo in/ali tabla

Usvajanje jezika

med 15 in 25 leti,
Priporočena raven slovenskega jezika
A2

večinoma se uporablja v formalnih okoljih
Pomembno: učenci in učitelj morajo imeti
zaupen odnos, ker lahko tema sproži slabe
spomine

1



 

OPIS

Učitelj pripoveduje zgodbo iz svoje perspektive, zato mora učitelju
vnaprej pojasniti, da je ona v zgodbi v drugačni vlogi (rekviziti, kot sta
baseball kapa ali nogometni dres, lahko pomagajo doseči ta vtis)
Da bi se učenci bolj vključili v zgodbo, je treba vključiti kretnje in/ali
zvoke (npr. zvoke za koze in ovce, kretnje za trdo delo na gradbišču ali
za igranje nogometa)
Po zgodbi so učenci pozvani, naj zapišejo pomembne besede/elemente,
ki so jih razumeli; najprej sami, nato primerjajo in dopolnjujejo v parih
in kasneje  dopolnjujejo v  skupini s pomočjo učiteljev.
Skupaj obnovite Sardarjev (deček v zgodbi) življenjepis: kakšna je bila
njegova pot do te točke? Za boljšo vizualizacijo: skupaj narišite časovno
premico.
Učence zdaj spodbujamo, da narišejo svojo časovno premico: skozi
katere kraje so šli na svojem potovanju do zdaj? Katere poklice so
opravljali?
Glede na izdelane časovnice se učence spodbuja, da povedo svojo
zgodbo (odvisno od zaupnosti v skupini- lahko pred celotno skupino ali
v parih)
Morda kot domača naloga ali naloga za drug dan: učitelj pouči
besedišče in slovnico, kako v sloveščini izraziti želje za prihodnost,
učenci morajo zapisati svoje upe in sanje za prihodnost, učitelj mora
poskrbeti, da čutijo svojo moč, da jih preberejo na glas v razredu
Za drugo slovnično vajo učenci dobijo zapisano zgodbo in morajo
podčrtati glavni in podrejeni stavek. Rešitve skupaj primerjamo in se
pogovorimo o glagolskem položaju v posamezni povedi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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 Učni scenarij 
Pobeg in prihod,

nelinearne biografije in upanje
 



 

NAVODILA ZA UČITELJE

To aktivnost je mogoče razdeliti tudi na 2 dni.
Veliko zavedanja o dejstvu, da lahko ta zgodba sproži učence in jih
spomni na boleče dogodke v njihovi preteklosti, zato vedno imejte v
mislih, da nihče ne sme govoriti o delih svojega življenja, ki jih ne želijo;
hkrati ponuditi posluh, zaupanje in sočutje

 

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

O samih biografijah je mogoče razpravljati: raziskovati znane ljudi in
njihove biografije, jih predstaviti in primerjati glede na linearnost.

3

 Učni scenarij 
Pobeg in prihod,

nelinearne biografije in upanje
 

VAŠI KOMENTARJI & DODATKI



Star sem 23 let, vendar še nisem prepričan, ali je to res, ker
nimam rojstnega datuma. Rodil sem se v Afganistanu, v
mestu Daikondi. Moja mama ni mogla napisati mojega
rojstnega datuma, ker sploh ne zna brati in pisati.
 
V šolo nisem hodil, ker je bila zame preveč dolgočasna, poleg
tega nisem imel časa, saj smo imeli veliko koz in ovac in sem
jih moral voditi v gore, da so se pasle. To je bilo zame veliko
bolj zanimivo kot šola. Do 14. leta sem bil pastir, potem pa
sem se s stricem preselil v Iran. 

Toda v Iranu nisem mogel delati, ker sem bil zelo majhen. Po
štirih mesecih sem našel delo, vendar je bilo to zelo težko
delo: na gradbišču. V Iranu sem bil šest let in imel na stotine
težav, ki jih ne morem opisati z besedami. 

Avstrija
Sardar

P A G E  0 1

»Zame je kot mati.«

Namen
Pridobivanje 
jezikov 

Pripadnost

Avtobiografska pripoved



Zdaj pa sem v svoji najljubši državi, v Avstriji. Spoznal sem
veliko novih ljudi in sem zadovoljen s svojim življenjem.
Spoznal sem žensko. Je kot mama in je zelo prijazna do mene.
Večkrat mi je pomagala, tega ne bom nikoli pozabil. Rad bi
postal nogometaš in trenutno igram v ekipi.
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Vir/Link: 
"Wir. Hier und Jetzt. Geflüchtete Menschen berichten. Band II, Ängste. Träume.
Lagerleben." S. 86. (Hrsg. Ernst Schmiederer/edition Import Export)

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


 UČNI SCENARIJ 
Sreča v odnosu do dela in denarja

 

NAMEN

 

LOKACIJA

ZGODBA

"Delati ali ne delati" ali
"Leni ribič"

MATERIAL

mirno, a čuječe vzdušje,
notri ali zunaj, vendar
morajo vsi sedeti v krogu

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 60 MINUT

FORMALNO OKOLJE

6-10 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

 

Razmišljanje in pogovor o razsežnosti sreče
Zavedati se različnih poti do sreče in dobiti motivacijo za individualni
pristop
Sodelovati v strukturirani razpravi in zagovarjati svoje stališče
 

Mehka, majhna kroglica za
strukturiranje razprave

Motivacija &
zavedanje

Priporočljiva jezikovna raven B1 sedežni red v krogu

1

PRIPRAVA

Pomaga, če učitelj in/ali učenci poznajo koncept "psihologije otrok ali
mladih odraslih".
Učitelj naj prej pripravi nekaj psiholoških vprašanj.



 

OPIS

Učitelj pripoveduje zgodbo, vsi SE umirijo in se udobno namestijo
Da bi učence čim bolj vključili v zgodbo, uporabljajte kretnje, različne
glasove in zvoke
Zgodba deluje kot uvodna dejavnost za psihološkoo razpravo, ki sledi
Učitelj sprašuje vnaprej pripravljena vprašanja in vrže žogo učencu, ki
želi nekaj povedati (po tem prispevku učenec vrže žogo neposredno
drugemu učencu, ki želi odgovoriti, ali pa se žogica vrne učitelju. Vsak
odgovor učencev je odvisen od sposobnosti učencev, da odgovarjajo
drugim ter strukturirajo in izražajo svoje misli)
Učitelj deluje bolj kot moderator, včasih parafrazira ali povzema vidike
argumentov učencev in strukturira razpravo na logičen način

Kaj je sreča? Kako bi lahko opisali občutek?
Ali obstajajo različni načini sreče? Kateri?
Kaj vam pomeni sreča?
Katere so druge stvari, ki ljudem predstavljajo srečo (možni odgovori:
narava, denar, služba, družina, prijatelji, živali, hobiji…)
Ali lahko živim ne da bi bil srečen?
Ali je človek lahko neskončno, za vedno srečen? Je to mogoče? Kako?
Kako denar vpliva na srečo? Je denar pomemben za srečo? Zakaj (ne)?
Kako pomembno je delo za srečo? Ali je mogoče imeti slabo službo in
biti še vedno srečen? Kako?
Kako pomembna je plačilo za delo? Bi opravljali kakšno delo za veliko
denarja? Zakaj (ne)?
Bi sprejeli slabše delovne pogoje, če bi bila plača višja?

1.
2.

3.
4.

5.

Možna psihološka vprašanja: 
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Učni scenarij 
Sreča v odnosu do dela in denarja



 

NASVETI ZA UČITELJE

Format »psihologija za otroke ali mlade odrasle« je strukturiran format, ki
se ga lahko učijo učitelji, v Avstriji na primer v Avstrijskem centru za
filozofijo z otroki in mladino na Univerzi v Gradcu. Najpomembnejša stvar
je: ni čudnih ali napačnih vprašanj ali odgovorov učencev, to je odprto in
zaupno okolje, nihče se ne bo smejal in mnenja vseh se spoštujejo. Učitelj
naj to pojasni že na začetku.

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

Tudi če je bil zasnovan za mlade učence, ni razloga, da ga ne bi poskusili s
starejšimi odraslimi.
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 Učni scenarij 
 Sreča v odnosu do dela in denarja

 VAŠI KOMENTARJI & DOPOLNITVE



V pristanišču  ona zahodni obali Evrope moški v ponošenihh
oblačilih leži v svojem ribiškem čolnu in drema. Elegantno
oblečen turist ravno vstavlja nov barvni film v svoj
fotoaparat, da posname sliko idiličnega prizora: modro nebo,
zeleno morje z mirnimi, snežno belimi grebeni valov, črn čoln,
ribičeva rdeča kapa. 
Klik.
In še enkrat: klik.
In ker so vse dobre stvari tri klikne še tretjič.
Suh in skoraj sovražen zvok prebudi dremajočega ribiča, ki
se zaspano usede, seže po zavojčku cigaret; preden pa
najde, kar išče, mu željni turist že izmakne zavojček tik pred
nosom, cigarete ribiču ne vtakne ravno v usta, ampak v roko,
in četrti klik- tisti klik vžigalnika, zaključi vljudnost.
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Delati ali ne delati 
ALI 

Leni ribič
 

Namen Različni 
vidiki 

Motivacija &
zavedanje 

Avstrija
Heinrich Böll



Ta težko merljiv in nikoli preverljiv presežek nepremišljene
vljudnosti povzroči razdražljivo neprijetno situacijo, ki jo skuša
turist, ki govori jezik dežele, premostiti spogovorom.
» Danes boš sigurno deležen dobrega ulova.«
Ribič zmajuje z glavo.
» Rekli so mi, da je vreme ugodno.«
Ribič prikima.
»Torej ne boš šel na morje?«
Ribič zmajuje z glavo, turist pa postaja vse bolj nervozen.
Seveda ga zelo skrbi dobrobit moža v ponošenih oblačilih in ki
ga ne gane zamujena priložnost.
» Oh, ne počutiš se dobro?«
Sčasoma ribič preklopi z znakovnega jezika na dejansko
izgovorjene besede. "Počutim sem čudovito," pravi. "Nikoli se
nisem počutil bolje."
Vstane, dobro se raztegne, kot bi želel pokazati atletsko obliko
svojega telesa. "Dobro se počutim."
Obrazna mimika turista postaja vedno bolj nesrečna; ne more
več potlačiti vprašanja, ki mu tako rekoč grozi, da mu bo
razbilo srce: "Zakaj pa potem ne greš morje?"
Odgovor je prišel hitro in kratko: "Ker sem zjutraj že odšel na
morje."
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» Si imel dober ulov?”
“ Moj ulov je bil tako dober, da mi ni bilo treba še drugič v
morje. V košarici sem imel štiri jastoge, ujel skoraj dva ducata
skuš …«
Ribič, ki se je končno prebudil, se zdaj otopli, in turista
pomirjujoče tleskne po rami. Zaskrbljeni obraz slednjega se
mu zdi izraz neprimerne, a ganljive tesnobe.
“Dovolj imam celo za jutri in za pojutršnjem.” Reče, da bi
olajšal dušo tujca
 “Želiš cigareto?”
“Da, prosim.”
Cigareta v ustih- peti klik!
Neznanec zmajuje z glavo, se usede na rob čolna in odloži
kamero, saj zdaj potrebuje obe roki, da poudari svoj govor.
“ Nočem se vmešavati v vaše osebne zadeve,« pravi, »toda
predstavljajte si, da danes odplujete drugič, tretjič ali morda
celo četrtič in ulovite tri, štiri, pet, morda celo deset ducatov
skuš. Samo predstavljajte si to!«
Ribič zagodrnja:
“ Izplujete,« nadaljuje turist, »ne samo danes, ampak jutri in
pojutrišnjem.Vsak dan, ko je ugoden, dvakrat, trikrat ali morda
štirikrat – veste, kaj bi se zgodilo?«
Ribič zmajuje z glavo.
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“ Najpozneje čez eno leto bi lahko kupili motor, čez dve leti
drugi čoln, čez tri ali štiri leta bi morda imeli majhno ribiško
ladjo. Z dvema čolnoma ali vlečno mrežo bi seveda ulovili
veliko več – nekega dne bi imeli dve vlečni mreži, bi …,«
navdušenje ga za nekaj trenutkov pusti brez besed, 
»Zgradili bi majhno hladilnico, morda prekajevalnico, kmalu
zatem tovarno za mariniranje, leteli bi naokoli z lastnim
helikopterjem, lovili ribe in po radiu dajeli ukaze svojim
plovilom z vlečno mrežo. Lahko bi kupili ribiške pravice za
lososa, odprli ribjo restavracijo, izvažali jastoga neposredno v
Pariz brez posrednika – in potem …,« še enkrat pusti
neznanca brez besed njegovo navdušenja. Zmajuje z glavo, v
globini srca žalosten in skoraj brez počitniških užitkov, gleda v
vodo, ki se mirno vali v pristanišče, v kateri skačejo neujete
ribe.“
»In potem…« pravi, a ga navdušenje spet pusti brez besed.
Ribič ga udari po hrbtu, kot bi udaril otroka, ki se duši ob
hrani. "Kaj potem?" vpraša polglasno.
“ Potem,« reče tujec s tihim navdušenjem, »takrat se lahko
sprostiš tukaj v pristanišču z mirnimi mislimi, zadremaš na
soncu – in gledaš čudovito morje.«
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»Ampak to je tisto, kar zdaj počnem,« pravi ribič, »Tu v
pristanišču se sproščam z mirnimi mislimi in dremam; zmotil
me je samo klikajoči zvok tvoje kamere.«

Pravzaprav se je turist, tako povedano, zamislil in odšel, saj je
prej mislil, da dela zato, da mu nekega dne ne bo treba več
delati; in v njem ni ostalo niti sledu usmiljenja do ribiča v
ponošenih oblačilih. 

Le malo zavisti.
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Vir/Link: 
Böll, Heinrich. Kölner Ausgabe. Bd. 12. 1959–1963. Hrsg. von Robert C. Conrad,
2008/2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. Köln

Translation to English by Hansjörg Bittner (1997):Essays in Translation. Edited by
Emma Louise Oram and Laura Serratrice. School of Modern Languages and
European Studies, University of East Anglia in Norwich. Norwich Papers, 5.
https://www.uni-
hildesheim.de/media/_migrated/content_uploads/Translating_Heinrich_Boell.pdf (last
visited April 20, 2022)

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop
https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


uČNI SCENARIJ 
VEDNO JE POT 

Razmišljanje v različnih smereh
 

NAMEN

 

LOKACIJA

ZGODBA

Pogumna miška

MATERIAL

Učilnica

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 30-60 MINUT

NEFORMALNO OKOLJE

6-UDELEŽENCEV

UDELŽENECI OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

 

SPOSOBNOST PREOKVIRJANJA SITUACIJE: pogledati z drugega
zornega kota, preseganje strahu 
OPOLNOMOČENJE: uresničevanje željenega  
ODGOVORNOST ZA DELOVANJE:spodbujati urjenje komunikacijskih in  
veščin nastopanja
(SAMO) REFLEKSIJA: razvijanje kritičnega mišljenja o svojih in drugih
reakcijah, dejanjih
 

 Svinčnik in papir
 Kamera( v primeru
snemanja)

Razmišljanje v
več smeri

1



 

OPIS

Če je mogoče, učitelj pred pripovedovanjem v skupini odpre temo o
najmočnejšem spominu udelžencev, ki je vezan na razgovor za službo,
pisanje življenjepisa ali prošnje za delo. Spomin je lahko dober ali sla.
Učitelj odpre razpravo o tem.
Učitelj začne z zgodbo. Udeleženci so vključeni vanjo z odgovarjanjem
na preprosta vprašanja, samo z da ali ne. Tako ostaja fokus
udeležencev na zgodbi.
Naloga udeleženca je, da izpostavi svoj največji strah, povezan z
brezposelnostjo. Pri tem bi lahko pomagalo vprašanje, kot je:

Ko pomislijo na svoj največji strah, povezan z brezposelnostjo, ga
zapišejo in papirje predajo učitelju.
Učitelji strahove udeležencev napišejo na tablo in udeležence razdelijo v
pare. Prosijo jih, naj drug drugemu povedo zgodbo – obratno; kaj je
njihova največja želja povezana s strahom – na kakšen način bi se to
dalo rešiti, če bi bilo vse mogoče.
Oseba, ki posluša zgodbo, mora biti pozorna na dobre stvari in jih
izpostaviti na način:

        - Se bojite intervjuja za službo? Zakaj?
        - Zakaj se vedno prijavljate za isto vrsto dela?
        - Zakaj ne naredite kaj več kot le čakate, da vam zaposlitev predlaga                              
Zavod za zaposlovanje?    

       - Ponosen sem nate, ker ti to uspe...
       - Vesel sem, da razmišljate o tem ...
        - S tem ste me pozitivno presenetili ...
        - To mi je všeč na tebi ...

2

Učni scenarij 
VEDNO JE POT  

Razmišljanje v različnih smereh
 



 

NASVETI ZA UČITELJE

Če se je skupina povezala, lahko dejavnost izvajamo v skupini, brez delitve
udeležencev. Na ta način izpostavijo "en strah" (en udeleženec pripoveduje
zgodbo), drugi v zgodbi delijo svoje dobre izkušnje in udeleženca kasneje
opolnomočijo s pozitivnimi komentarji.

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

Aktivnost pripovedovanja zgodb bi lahko posneli na kamero. Na ta način
udeleženci dejansko vidijo sebe – kako govorijo, kako se obnašajo (dobre
stvari o sebi in stvari, ki jih želeli izboljšati).

3

 Učni scenarij 
 VEDNO JE POT 

 Razmišljanje v različnih smereh
 

VAŠI KOMENTARJI & DODATKI



Miška Pika  se vsak dan igra s svojimi sestricami. Včeraj je
najstarejša- Miša, prvič sama šla iskat sir, ki je shranjen v
shrambi. S kakšnim občudovanjem je Pika gledala Mišo.
Zdela se ji je tako zelo pogumna! Neustrašna!

Zvečer je zlezla v posteljo in sanjarila o tem kako se tudi
sama odpravi po sir v oddaljeno shrambo. 

“Prav sama bom šla! Ker se nikogar ne bojim!”, si je rekla.

Sanjari kako obleče svojo najlepšo obleko, kajti dan, ko se
sama odpravi po sir, ni navaden dan. Vidi se kako koraka po
dolgem hodniku, kateremu kar ni videti konca. Potem pa se
kar na lepem zdrzne.

“Čakaj. Tukaj je doma tudi velik črn maček!” se spomni.
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Pogumna miška

Namen Različni 
vidiki 

Identiteta &
spoznanje

Slovenija
Katarina Bertoncelj



Piki kar naenkrat pogum upade. Predstavlja si kako jo za veliko
lončnico čaka maček, ki preži na male miške, posebej tiste z
najlepšo oblekico. Vse ostale namreč spuusti mimo, ampak
tiste miške, ki nosijo lepe vijolične oblekice pa takoj pohrusta.
Odpre usta in že je ni več!

Pika od strahu ne more zaspati. Ko pa vendarle zaspi se ji
sanja, da spet hodi po dolgem hodniku in v trenutku, ko se
pred njo pokaže tisti velik črni muc, obstane kot vkopana. Ne
more se premakniti, noge kot bi se zalepile na tla.
V tistem trenutku za črnim mucem zagleda še enega muca, ki
ima ostre velike bele zobe, za njim pa še dva prav tako grozna,
ki se jima na vso moč cedijo sline.

Miška Pika se vsa prestrašena zbudi. 
Splazi se v posteljo k mami. Takoj, ko mama Miš odpre oči Pika
plane:
“ Ammm, a veš mama, tista shramba na koncu prvega
hodnika? Tista velika kjer shranjujejo marmalade, krompir in
jabolka?”, hiti spraševat
Mama zaspano: “ Ja. Vem. Kaj je z njo?”
“ No…notri imajo tudi velike hlebce sira. Zelo dobrega sira.
Zadnjič ga je nekaj šla iskat Miša, če se spomniš?”
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“ Ja? In?” mama začudeno.
“Bi bila tako dobra in ga šla iskat in mi ga nekaj prinesla? Bi ga
šla iskat sama pa ga straži toliko velikih mačkov, z velikimi
belimi zobmi, ki čakajo, da v kremplje dobijo miško v vijolični
obleki. Grozni so! Sline se jim cedijo in tako zelo ogromni so!”
Mama se nasmehne: “Draga moja Pika. Včasih vidimo stvari, ki
jih v resnici ni. In kadar si nekaj res želimo, se moramo
potruditi, da to dosežemo. Sami. Dovolj si velika, da se po sir
odpraviš sama. Hitra si, spretna. Tudi če bi kakšen muc res
varoval shrambo, bi ga z lahkoto pretentala in prišla do sira.
Mačkov z velikimi belimi zobmi kot jih opisuješ ti, ni. Res ne.”
Pika se zamisli. Strah jo je, a sira si želi. Res je Hitra. Tako zelo
da je sestrice ne ujamejo. In če črni maček ni ujel Miše, ki je
počasnejša, tudi nje ne bo.

Počaka, da se zvečeri, obleče svojo najljubšo vijolično oblekico
in se odpravi na hodnik. Hodi čisto ob robi. Kar naenkrat na
steni zagleda veliko črno senco.

“ Ojoooj. Sigurno je ta velika črna muca” , prestrašeno pomisli.
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“Ampak veš kaj! Tebe črne vreče bolh se pa res ne bom
ustrašila! Hitrejša sem od tebe in če me želiš ujeti se boš
morala zelo namučiti!” zakriči tako zelo, da so jo verjetno
slišali še v sosednjem mestu.

Odločena, da nadaljuje pot steče- kar najhitreje kar lahko
mimo lončnice po hodniku. Kot bi mignil je pred vrati shrambe.
Prestrašeno se obrne in vidi, da ji nihče ne sledi. Presenečena
ugotovi, da o velikem črnem maku ni ne duha ne sluha in da
senca na steni pripada lončnici.

Hrrrskkkk… odškrtne sir in počasi samozavestno stopa po
hodniku. Ne teče. Ponosna, da je zmogla tik pred vrati svojega
domovanja začne vriskati.

 Uspelo ji je! 
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Učni scenarij 
V čem je smisel biti neuporaben?

 

NAMEN

 

LOKACIJA

ZGODBA

Neuporabno drevo

MATERIAL

PRIPRAVA

Udeleženci v notranjih
prostorih ali zunaj sedijo v
krogu in se počutijo udobno

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 20-30  MINUT

NEFORMALNO OKOLJE

15-20 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI OSNOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA

 

Razmisliti o pojmih, kot sta uporabnost ali neuporabnost v naši družbi
Prepoznati relativnost koristnosti in nekoristnosti
Izraziti utemeljeno mnenje

En list papirja z ilustracijami osamljenega zvitega drevesa, drvarja in
rezbarja ter ljudje zbrani okoli osamljenega drevesa. Za razlago težkih
besed si lahko pomagamo tudi z ilustracijami. Ilustracije z ali brez besed,
odvisno od stopnje, pomagajo učencem pripovedovati zgodbo.
En list papirja s psihološkimi vprašanji o »koristnem« in »neuporabnem«, ki
učencem pomaga pri pogovoru o zgodbi in jih nauči oblikovati osebno
mnenje v tujem jeziku. Učitelj izbere področje, o katerem razmišlja.
 

Obdelava znanja

1

Učitelj pripravi potreben
material



 

OPIS

Učitelj pripoveduje zgodbo in s pomočjo ilustracij poskrbi za lažje
razumevanje zgodbe
Učitelj prosi učence, naj pomislijo na eno stvar, ki se jim zdi v življenju
še posebej koristna. Učenci nato delajo v parih in drug drugemu povedo,
zakaj je ta "stvar" koristna.
Učitelj pokaže nekaj slik umetnosti, gledališča, sladkarij, avtomobila,
športa, oblačil … in prosi učence, naj jih uvrstijo v kategorijo uporabne
ali neuporabne. Vsak učenec bo razložil, zakaj je nekaj zanj koristno ali
ne.

2

NASVETI ZA UČITELJE

Prepričajte se, da imajo učenci dovolj spretnosti za izražanje svojega
mnenja. V pomoč jim lahko ponudite nekaj začetnI+ih stavkov.

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

Pokažite učencem podobo nečesa neuporabnega, kar vi mislite, da je
neuporabno in jim povejte, zakaj. Imajo kaj podobnega? Organizirajte
tržnico neuporabnih stvari, kjer učenci igrajo vlogo prodajalcev in
promovirajo svoje neuporabne predmete.

 Učni scenarij 
V čem je smisel biti neuporaben?

VAŠI KOMENTARJI & DOPOLNITVE



Nekoč je na hribu, kjer zdaj stoji samo eno grčavo drevo, stal
velik gozdiček. »Nikoli ne bomo izrezali dobre ravne deske iz
tega zvitega drevesa. »Torej so to zvito drevo pustili in podrli
drugega in še drugega.

Nato so drvarji prišli po hlode, da bi jih prodali, in rekli:
"Zvito drevo bo gorelo z neprijetnim vonjem." Torej, hej,
pustite to zvito drevo in podrite drugega in še drugega. Nato
so prišli rezbarji po les in rekli: »To zvito drevo nam ne bo nič
pomagalo. To je grčavo staro drevo.” Tako so tudi oni pustili
in podrli drugega in še drugega.

S časoma je veliko, grčasto drevo osamelo stalo na hribu.
Zdaj čez dan prihajajo otroci in se igrajo v njeni senci. Zvečer
se starci zberejo ob njegovem ogromnem deblu. Vzdihujejo in
govorijo o svojem življenju. 

Kitajska
Chuang TZU
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Neuporabno drevo

Namen Predelava 
znanja

Identiteta &
spoznanje



Oh, kakšna korist je biti neuporaben?« je rekel en starejši
moški.

Drugi je pokazal navzgor in odgovoril: »Samo poglej nad
glavo! Na tem hribu je nekoč stal cel gozdiček. Zdaj stoji samo
še eno krivo drevo, z gostim zelenjem. Če bi bilo to
neuporabno staro drevo uporabno, prijatelj moj, ne bi raslo z
lepimi razprtimi vejami.«
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Vir/Link: 
Heather Forest, Wisdom Tales from Around the World Fifty Gems of Story and
Wisdom from Such Diverse Traditions as Sufi, Zen, Taoist, Christian, Jewish, Buddhist,
African and Native American, August House, page 34, 1996.



Učni scenarij
Ali videz prevlada nad pristnostjo?

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 20-30 MINUT

NEFORMALNO OKOLJE

15-20 UDELEŽENCEV

UDLEŽENCI OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

OPIS

 

Izraziti svoja čustva skozi lik Hodže
Brati kulturne "kode" in navade
Prepoznati in poimenovati kulturne razlike
Razmišljati o pripadnosti določeni kulturi, državi, skupnosti 

NAMEN:

Pripadnost

LOKACIJA

Udeleženci v notranjih
prostorih ali zunaj sedijo v
krogu in se počutijo udobno

ZGODBA

Hodžin lep plašč

MATERIAL

/

Uvod: učitelj vpraša učence, ali so se kdaj počutili nezaželene,
neumestne. Tega udeleženci ne bodo povedali zdaj, ampak kasneje,
ko bodo slišali zgodbo.
Učitelj pripoveduje zgodbo o Hodži, rekviziti niso potrebni
Učitelj postavi nekaj vprašanj o vsebini zgodbe, kot na primer: zakaj
je Hodža sploh nosil delovno obleko? Zakaj ni šel domov? Kaj se je
zgodilo med zabavo? V nekem trenutku gre Hodža domov, da se
preobleče. Zakaj? Kaj se zgodi potem? 1



Učni scenarij 
Ali videz prevlada nad pristnostjo?

 

NAVODILA ZA UČITELJE:

Učitelj mora poudariti moralo zgodbe: hodža se igra in se preoblači, vendar
jasno pove, da se ljudem na zabavi zdi njegov plašč pomembnejši od njega
samega. Videz velikokrat prevlada nad pristnostjo. Dobro je vedeti, kaj
moraš narediti, da pripadaš, a po drugi strani to veliko pove o ljudeh
samih.

OPIS (NADALJEVANJE)

Učitelj nato vpraša: kaj je najpomembnejši trenutek v tej zgodbi? Možni
odgovori: ko se hodža vrne na zabavo in ga sprejmejo z vsem
spoštovanjem, ko nahrani plašč, ko razloži, zakaj je njegov plašč tako
pomemben.
Učenci delajo v skupinah, da bi našli odgovor na vprašanje: Kakšna je
po vašem mnenju morala zgodbe?
Kaj je torej moral narediti hodža, da je bil željen gost na zabavi?
Učenci se pogovarjajo o tem, kaj pomeni (ne)pripadati nečemu. Delajo
v parih in pripovedujejo svojo zgodbo.

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

To zgodbo lahko primerjamo s Cesarjevimi novimi oblačili. Obe zgodbi
lahko postaviš drugo ob drugo, da odkriješ razlike in podobnosti. Obstajajo
tudi jezikovno specifični pregovori, na primer obleka naredi človeka (De
kleren maken de man v nizozemščini, l'abito non fa il monaco v
italijanščini, …)

2

VAŠI KOMENTARJI& DODATKI



Pred davnimi  časi je živel Nasreddina Hodž, slavnega
pridigarja, ki so ga imeli radi vsi v Turčiji, zlasti prebivalci
Akshehira. Vsi so govorili o njegovi modrosti in prijaznosti.
Vedno, ko so ljudje priredili priredili praznovanje, so povabili
Hodžo.

 Nekega dne je muhtar, najpomembnejši človek v Akshehirju,
povabil Hodžo na banket. Hodža se je veselil čudovite hrane,
ki jo bo pojedel, in dobrega pogovora, ki ga bo imel na
muhtarjevem domu.

 Zjutraj na dan obiska muhtarja se je odpravil na delo v svoj
vinograd. Bil je lep poletni dan in Hodja je pri delu užival. Žal
je napačno ocenil čas. Ko se je sonce spuščalo po nebu, je
Hodža ugotovil, da ne bo imel časa, da bi se preoblekel.

 

Turčija
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Hodjin lep plašč

Namen Pripadnost Identiteta &
spoznanje



Kaj naj storim?" se je vprašal. "Če si bom vzel čas za umivanje
in oblačenje, bom zamudil na praznik." Hodja ni rad puščal
ljudi čakati, zato je pohitel na muhtarjev dom, oblečen v
delovna oblačila, z rokami in obrazom, še vedno umazanimi od
celodnevnega dela. 

 Ko je prišel, so se služabniki obrnili stran od njega. Hodža je
sam vstopil v hišo. Zbrali so se drugi gostje in videl je, da se
med seboj navdušeno smejijo in pogovarjajo. Toda ko je Hodža
vstopil v sobo, so ga drugi prezrli. Ko se je Hodža približal in
spregovoril, so pogledali stran in ignorirali njegove besede.
Običajno so ljudje prihajali k Hodži, da bi ga vprašali za nasvet
in mnenje, toda ta večer z njim ni govoril nihče. Celo muhtar je
ignoriral svojega gosta. 

 Ko je prišel čas, da se gostje usedejo k večerji, je muhtar
Hodžo postavil v najbolj oddaljen kot sobe, čim dlje od njega.
 Po nekaj minutah se je Hodža opravičil in pohitel iz hiše. Čim
hitreje se je vrnil domov. 
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Ko je bil doma, je slekel delovna oblačila ter se umival toliko
časa, dokler se mu ni zdelo, da je kristalno čist. Nato se je
oblekel v najboljša oblačila, ki jih je imel. Nosil je svoje plave
hlače in najbolj elegantno svileno srajco ter si okoli glave ovil
svoj najimenitnejši turban. Nato si je okoli ramen ovil svoj novi
krznen plašč, saj je bil topel večer, čeprav je vedel, da je plašč
bleščeč in da se bo o njem govorilo v mestu. Pogledal se je
navzdol in se nasmehnil, saj je vedel, da je videti lepši od vseh
drugih moških v Akshehiru. Zdaj se je mirno in z občutkom
pomembnosti vračal po cesti do muhtarjevih vrat. Ko je
vstopil, so se mu služabniki poklonili in ga odpeljali k
njegovemu gostitelju.

 Ko je muhtar zagledal Hodžo, je takoj vstal in pozdravil
svojega gosta. Vodil ga je naravnost na častno mesto pri mizi,
tik ob svojem mestu. Med obrokom je muhtar učenemu Hodži
zastavljal eno vprašanje za drugim. "Ti si najmodrejši človek,
kar jih poznam," je rekel muhtar in vsi ostali so se strinjali ter
začeli Hodjo spraševati za nasvete in mnenja o vseh temah
pod soncem. Služabniki so hiteli prinašati Hodži najboljša
živila.
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In potem je Hodža na začudenje vseh začel polniti svoje žepe s
hrano. Vsakič, ko je v žep pospravil kos sadja ali kruha, je
pogledal na plašč, z roko podrgnil po rokavu in rekel: "Jej, jej,
moj lep plašč." Muhtar je strmel. Vsi ostali so strmeli.
Nazadnje muhtar ni mogel več obvladati svoje radovednosti.
"Hodža, povej nam," je rekel, "kaj počneš?"

Hodža se je naslonil nazaj na sedež in se nasmehnil. "Ahh, to
bi moralo biti jasno," je rekel muhtarju. "Ko sem prišel prej
zvečer, oblečen v delovna oblačila, me ni nihče opazil, ko pa
sem se vrnil, ste me obravnavali kot častnega gosta. Nisem se
spremenil. Sem in sem vedno bil Nasreddin Hodža. Zato vem,
da je moj plašč tisti, ki ga spoštujete in obožujete. Ker je moj
plašč vaš častni gost, se mi je zdelo pošteno, da prejme
največji delež vaše pojedine." 
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Vir/Link: 
https://www.assignmentpoint.com/arts/literature/hodjas-fine-coat.html

http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp160.html


Učni scenarij 
Kaj je rečeno- kaj je mišljeno

NAMEN:

 

LOKACIJA:

Sproščeno vzdušje
Ni drugih posebnih zahtev

ZGODBA

Hladen vetrič na vroč dan

MATERIAL

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 30-45 MINUT

NEFORMALNO OKOLJE

5-15 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI V OSNOVNEM IZOBRAŽEVANJU

PRIPRAVA:

 

Opozoriti udeležence, da komunikacija ni samo tisto, kar je povedano,
ampak tudi tisto, kar je prejeto.
Motivirati jih, da razmislijo o uporabi in vplivu svojih besed.
Spodbuditi jih, da pozorno poslušajo sogovornike in dojamejo
predvideni pomen povedanega
Seznaniti se z uporabo jezikovnih podob in idiomov.

Pripravljene kartice (glejte
spodaj v "Priprava")

zbirka jezikovnih podob / idiomov / pregovorov, ki v besedišču
ustrezajo jezikovni ravni skupine (napisano na kartončkih)

Komunikacijske
veščine

Priporočena raven jezika vsaj B1

Za zbiranje mnenj je pomembno, da se lahko izraža in
razlaga na diferenciran način

z zaupljivim odprtim vzdušjem v
skupini

1



 

OPIS:

Učitelj pripoveduje zgodbo do točke, ko ženska odgovori "Kot hladen
vetrič na vroč dan".
 Delo v parih: Kaj misli s tem? Bo ta odgovor pomiril njenega moža? Je
to "izjava ljubezni"? Zakaj ali zakaj ne? (brez ocene razprav)
Učitelj pove zgodbo do konca.
 Ponovno delo v parih: Spomnite se svoje prejšnje razprave. Ste
razumeli žensko, kot je očitno resno mislila? Ali razumete reakcijo
moškega?
 Zbiranje celotne skupine: Vsak par na kratko povzame, do česa je
prišel v prvi in   drugi diskusiji.
 Naloga za udeležence: Ali se spomnite drugih izrazov, ki pomenijo
nekaj drugega, kot je točno povedano? V slovenščini npr.: jedo mi iz
roke = naredijo vse kar želim; manjših znakov razbere, kako se kaj
razvija
 Učitelj razdeli pripravljene kartončke z idiomi/jezikovnimi slikami,
udeleženci najprej preberejo sami (učitelj je na voljo za pomoč).
 Nato fraze izgovorijo eno za drugo in o njih razpravljajo: Kaj to
pomeni? Kaj je zavajajoče? Kako bi lahko isto stvar izrazili drugače?

Za skupine udeležencev z nizko pismenostjo:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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Učni scenarij
Kaj je rečeno- kaj je mišljeno



 

OPIS:

Učitelj pove zgodbo.
Delo v parih: Kaj so udeleženci razumeli? Kaj je bil problem v zgodbi?
Kaj je rekla ženska? Kaj je moški razumel? Kaj je ženska mislila? - Česa
udeleženci v zgodbi niso razumeli?
Zbiranje rezultatov parov: Udeleženci na kratko povzamejo, kaj so
razpravljali v parih.
Skupaj odgovarjajo na odprta vprašanja in razjasnijo tisto, kar ni
razumljeno, tako da vsi razumejo zgodbo. Po potrebi učitelj zgodbo še
enkrat pove.
Naloga za udeležence: Zapišite enega ali dva idioma iz maternega
jezika in napišite dobesedni prevod (možno delo s slovarjem, po
možnosti učiteljeva podpora) – učitelj navede primer, na primer v
slovenščini: jedo mi iz roke.
Udeleženci izmenično preberejo svoj idiom v maternem jeziku in ga
nato prevedejo. Ostali udeleženci povedo, kaj mislijo, da je s tem
mišljeno. Nato udeleženci rešijo, kaj je mišljeno s tem idiomom.
Nazadnje učitelj razdeli pripravljene kartončke. Udeleženci najprej
delajo v parih in razmišljajo, kaj pomenijo idiomi. Nato frazeme
prebere, interpretira in razloži (učitelj).
 Če želijo, so udeleženci motivirani, da zapišejo idiome in njihove
pomene/uporabe

Za skupine udeležencev tujih jezikov (trajanje: 45-60 minut):
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Učni scenarij
Kaj je rečeno- kaj je mišljeno



 

NAVODILA ZA UČITELJA:

Za skupino udeležencev tujih jezikov:
S skupino se lahko dogovorite za znak (npr. potrkajte po mizi), ko kot
učitelj uporabljate idiom ali jezikovno podobo, ki je udeleženci ne poznajo.
Nato na kratko prekinite, ponovite povedano (po možnosti napišite na
tablo) in razložite pomen/uporabo v svojem jeziku.

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

To zgodbo lahko uporabite tudi za zajem več perspektiv.
Kako moški doživlja dogajanje? Kako ženska?

Učitelj pove začetek zgodbe, vendar z majhno opustitvijo
(opis čustev moža).

Ženska in moški sta dolgo živela skupaj. Leta so minevala. Moški se je začel
spraševati - ali me res ljubi? Vsakič, ko je vprašal, je le rekla: Kako lahko vprašaš kaj
takega? Postal je obseden s svojimi mislimi. Bil je prepričan, da ga ne ljubi več! Na
koncu se je odločil, da jo enkrat za vselej vpraša. Končno je odgovorila: No, kot
hladen vetrič na vroč dan ...

Naslednji dan je moški spakiral torbo in odšel.

Nato udeleženci delajo v parih. Odločijo se, ali želijo zavzeti perspektivo
moškega ali ženske (ni nujno, da je istega kot njihov spol!). Zgodbo razvijata
v paru iz perspektive moškega/ženske, od začetka do konca. Nato se vrstijo
zgodbe (vse ali nekatere, odvisno od časa).

Nato učitelj pove celotno zgodbo.

Kakšne so razlike v zgodbah/perspektivah? Kaj imajo skupnega? Ali so
dejanja moškega/ženske razumljiva z zadevne perspektive? Zakaj prihaja
do nesporazumov?
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Učni scenarij
Kaj je rečeno- kaj je mišljeno



Ženska in moški sta dolgo živela skupaj. Leta so minevala. Moški se je začel
spraševati - ali me res ljubi? Vsakič, ko je vprašal, je le rekla: Kako lahko
vprašaš kaj takega? Postal je obseden s svojimi mislimi. Bil je prepričan, da
ga ne ljubi več! Na koncu se je odločil, da jo enkrat za vselej vpraša. Končno
je odgovorila: No, kot hladen vetrič na vroč dan ...
Človek je postal obupan. Hladen vetrič ... Res me ne ljubi! Ne morem ostati
tukaj. Živeti mora svoje življenje. Moram jo zapustiti.

Naslednji dan je spakiral torbo in odšel. Začel je hoditi po cesti. Pobočja so
bila strma. Bil je poletni dan; sonce je močno sijalo. Ni drevesa v bližini.
Komaj je dihal; bilo je tako vroče. Sedel je ob cesti, da bi dihal. Umiral je od
vročine!
Nenadoma je zapihal hladen vetrič, ki mu je obšel čelo kot hladna roka. Nato
se spomni: Hladen vetrič na vroč dan – to je rekla! Ampak to ni bilo tako
slabo! To je bilo dobro! Je sploh lahko bolje? Obrnil se je in šel po dolgi poti
nazaj do svoje žene in domov.

Zadnje, kar sem slišala od njiju, je bilo, da živita skupaj in skrbita drug za
drugega tako dobro, kot par le lahko...

Švedska

Hladen vetrič 
v vročem dnevu

 

Namen(i) Različni
vidiki

Komunikacijske
veščine



Učni scenarij
RESNIČNO ŽIVLJENJE, RESNIČNI OBČUTKI, RESNIČNE

BESEDE
Raznolikost govori

 

NAMEN

 

ZGODBA

Jezik ne sme biti ovira za
prijateljstvo

MATERIAL

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 30-45 MINUT

INEFORMALNO OKOLJE

5-15 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

 

učenje jezika (preko poudarjanja besed in intonacije do razumevanja
pomena)
čustvena povezanost - govorjenje istega jezika (spoznavanje, razvijanje
sočutja, solidarnosti)
poznavanje resničnih življenjskih situacij s praktično rešitvijo
polnomočenje udeležencev s spoštovanjem in cenjenjem tistega, kar jih
dela drugačne
 

Za delo v učilnici: 
Ozadje PPT s fotografijami, ki se
premikajo z zgodbo (klikne druga
oseba, ne učitelj):
potovalka, tiri, prazna klop na
železniški postaji, les, ...

Kreativnost &
izražanje

migranti,
možne vse starosti in vse ravni jezika

Neformalni del jezikovnega tečaja
formalnega izobraževanja

1

LOKACIJA

 Učilnica: stoli postavljeni v
polkrožni liniji
Zunaj šole: na mestih,
omenjenih v zgodbi



 

DESCRIPTION

Udeleženci sedijo v polkrožni vrsti, učitelj stoji pred njimi in začne z
zgodbo. Skupaj z zgodbo se v ozadju vrti PPT s podobami, povezanimi z
zgodbo, kar ustvarja čustveno vzdušje. Poleg tega:
Učitelj, ki pripoveduje zgodbo, mora biti pozoren na barvo svojega
glasu, ko mora kaj povedati glasno ali tiho. In kaj drugega storiti, da se
pozornost udeležencev povrne, če zbledi – pokažite udeleženca, med
pogovorom vzpostavite več stika z očmi ali se zdi, kot da udeležencem
postavlja vprašanje, čeprav temu ni tako.
Učenje slovenščine: udeleženci so razdeljeni v skupine (največ 3
udeleženci) in povedo, kako so razumeli zgodbo – uporabijo čim več
slovenskih besed.
Skupaj z učiteljem se pogovarjajo o manj znanih besedah.
Spoznavanje/ povezovanje udeležencev sklupine : 2 udeleženca - eden
govori, kako je razumel zgodbo in zgodbo primerja s svojo izkušnjo,
drugi posluša. Poskušajo uporabljati čim več slovenskih besed.
 Potem vloge zamenjajo.

Učilnica:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Zgodbo bi lahko povedali po delih – prvi del o prihodu, tako da bi
zgodbo lahko povedali na primer na železniški postaji. To je priložnost,
da naredimo prvi del še bolj čustven - podrobneje opišemo, kako se
junak zgodbe počuti, razmišlja ...
Zgodba, postavljena na resnične kraje, je bolj ganljiva in nepozabna.
Po prvem delu učitelj vpraša udeležence, kako so razumeli zgodbo, kaj
je podobno njihovi izkušnji in kaj je drugačno. Spet … čim več
slovenskih besed.

Zunaj- mesta, ki jih omenja zgodba:
1.

2.
3.

 Učni scenarij 
RESNIČNO ŽIVLJENJE, RESNIČNI OBČUTKI, RESNIČNE BESEDE

Raznolikost govori
 



 

NASVETI ZA UČITELJA

Kombinacija slišanega, občutenega (vohanega, otipanega) in videnega
lahko prispeva k cilju, ki ga želimo doseči.
Vadite, kako pripovedovati zgodbo (pomembnost kretenj in obrazne
mimike, pazite, da vključite občinstvo – pritegnite njihovo pozornost,
če opazite, da jim je dolgčas). Ko ste v učilnici, morate zagotoviti
podrobnosti, ki udeležencem pomagajo, da si predstavljajo dogajanje
in občutijo stvari.

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

Zgodbo bi lahko uporabili tudi za krepitev PripadnoSTI

in na nek način tudi za usvajanje jezika.
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Učni scenarij 
RESNIČNO ŽIVLJENJE, RESNIČNI OBČUTKI, RESNIČNE BESEDE

Raznolikost govori
 

VAŠI KOMENTARJI & DODATKI



Pot z vlakom  je bila dolga. Srce mi je razbijalo kot noro, ko
sem prestopil državno mejo. Mislim, da sem se šele takrat
dobro zavedal, da se resnično podajam v neznano in da
nisem na počitnicah iz katerih se bom v tednu dni vrnil
domov. 

Na postaji na kateri sem izstopil, sem čakal na bratranca. In
mislim, da me je prav to, da je zamujal debelo uro, še bolj
spomnilo na to, da je domača vas daleč in ta postaja nekaj
najbolj tujega kar sem kdaj doživel. In kljub svojim 25 letom,
sem se prvič v življenju počutil popolnoma sam. Prav na tej
postaji. 

Ljudje so govorili jezik, ki ga nisem razumel. Pijače v bližnjem
lokalu si nisem upal privoščiti iz več razlogov. 
P A G E  0 1

Jezik ne sme biti 
ovira za prijateljstvo

 

Namen Kreativnost 
& izražanje 

Identiteta &
spoznanje

Slovenija
Katarina Bertoncelj



Prvi je bil jezik, drugi tuja denarna valuta, ki je nisem imel, s
svojim denarjem pa plačilo sigurno ne bi bilo mogoče. In
tretje…najbolj pomembno. Nisem želel tvegati, da bi se z
bratrancem zgrešila. Telefona nisem imel, niti njegove
telefonske številke. Razočarano sem se sesedel na klopco,
utrujen, žejen, lačen in če me ne bi bilo sram, bi priznal, da bi
tisti trenutek dal vse za mami objem.

Ko je bratranec končno prispel, se je hitel opravičevati za
zamudo zaradi podaljšanega dela v službi, se mi je od srca
odvalil kamen. Verjetno je bratranec to opazil saj je sočutno
prijel moje rame in rekel:
» Navadil se boš. Boš videl. Vse bo v redu.«
Nisem mu verjel.

Življenju v novem okolju sem se s težavo privajal. Vedno bolj
mi je postajalo jasno, kako samoumevna so se mi zdela
prijateljstva, pogovori ob kavi ali kar tako…na ulici, ko srečaš
nekoga, ki ga poznaš. Tukaj nisem poznal nikogar. Poleg
bratranca, ki je bil pogosto odsoten, sem bil sam sebi
najboljša družba, ki sem jo imel.
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Kolikor je bilo mogoče, sem čas preživljal v naravi. Na sprehod
sem se odpravil tudi tisti dan, ki na začetku ni obetal nič
posebnega. Tako kot vedno sem prehodil krožno gozdno pot,
ki sem jo poznal. Razmišljal sem, da bi se odpravil še kam, a
me je presenetil dež, zato sem se odločil, da se vrnem domov.
Pred večstanovanjsko hišo v kateri živim, sem opazil starejšo
žensko, ki s težkimi vrečkami v rokah stopa po stopnicah proti
vhodu v hišo. Tik pod vrhom grdo pade. 

Brez pomisleka stečem k njej, ji pomagam na noge in hitim
pobirati hrano in druge nakupljene izdelke, ki so ležali
vsepovsod po stopnicah. Kar naenkrat gospa prične kričati na
vsa usta in zamahovati proti meni. Kričala je tako močno, da
so v nekaj minutah prileteli iz hiše ostali sosedje. Še vedno
sem stal kot vkopan, z nakupovalno vrečko v rokah, dokler me
nekaj ali nekdo ni podrlo na tla. Preden sem se dodobra
zavedal kaj se dogaja, se mi je iz nosu pošteno ulila kri. V
trenutku, ko je tisti nad mano ponovno zamahnil z roko proti
meni, ga je starejši mimoidoči, ki je vse dogajanje opazoval
ustavil.
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Jezika nisem poznal, zato nisem vedel kaj je kričanje enega in
kaj drugega, pomenilo. Vseeno pa mi je postalo jasno, da gre
za nekakšno pomoto, saj je gospod, ki me je ravnokar hotel
udarit, nenadoma utihnil in mi ponudil roko, da sem lahko
vstal iz tal.

Precej časa sem potreboval, da sem doumel, da je gospa, ki je
padla po stopnicah mojo pomoč razumela kot rop. Zato je
kričala. Sosedje, ki so prihiteli pa so iz prizora- gospa kriči
medtem, ko jaz pa pobiram po stopnicah stvari, ki so
padle,razbrali kar so lahko.

Brez besed sem vstopil v hišo, si brisal krvavi nos in se
spraševal kaj se je pravzaprav zgodilo. Počutil sem se grozno
in v tistem trenutku še bolj sam.  
Navsezgodaj zjutraj me zbudi zvonec. Presenečen ugotovim,
da pred vrati stoji soseda, prav tista, ki je včeraj padla po
stopnicah in kričala name. V rokah drži zavitek kave, dve
skodelici in s kretnjami prosi, če pridem k njej na kavo. Vsaj
tako se mi je zdelo.
 Sprva nezaupljivo spremljam gestikulacijo, poslušam kaj
govori v slovenščini, potem pa ji vseeno sledim.
Vstopiva v njeno stanovanje. Gospa mi ponudi roko, pokaže s
prstom nase: »Olga. Jaz sem Olga.«.
Postane mi jasno, da je Olga njeno ime! 
»Arbes!«, rečem in pokažem nase.
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Gospa Olga pokaže na stol pred mano in predvidevam, da želi,
da se usedem. To tudi storim. Nalije nama kavico, pokaže na
sladkor, mleko…, vse z rokami, jaz z rokami odgovarjam. Ko
mi ponudi piškot se ji v albanščini na glas zahvalim. Gospa
Olga se trudi ponoviti zahvalo, a je pri tem tako smešna, da se
oba pričneva smejati. Ne gre in ne gre ji.

Ko poskusi že v sedmo, pa še vedno ne pove zloga pravilno,
vzame list papirja in svinčnik ter besedo poskuša zapisati.
Zapiše jo napačno, zato ji pomagam.

Gleda moj zapis in glasno ponavlja pravilno izgovorjavo.
Končno ji uspe! Oba se veseliva. Kar naenkrat dvigne roko in
zapiše zahvalo v slovenščini. Tudi jaz nimam nič dosti manj pri
izgovorjavi slovenske besede kot ona pri albanski. Vsak
poizkus izzove nove salve smeha obeh. Igra nama je všeč zato
ponoviva vajo z drugimi besedami. Ko je bilo potrebno in preko
gestikulacije ni šlo, sva pomen kakšne besede tudi narisala. 

Kako zabavna je bila ta moja soseda Olga! 
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Preden sva se poslovila sva se dogovorila za nov obisk. Ko
gospe Olge ob dogovorjeni uri ni bilo k meni, mene pa ne k
njej, sva vedela, da sva ponovno ustvarila komunikacijski šum.
Pa nič hudega, ona se je odpravila k meni, jaz pa k njej in
tako… sva se srečala na hodniku. Koliko smeha, koliko
veselja!!! 

In ko se danes obračam nazaj…

Z gospo Olgo se nisva učila samo jezika. Učila sva se kako
razumeti in sprejeti različnost in kako spoštovati podobnosti.
Ni vedno lahko.

Si pa toliko bogatejši, ko zmoreš.
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Učni scenarij 
Razmišljanje izven okvirjev:

Vedno obstaja (druga) možnost
 

NAMEN

 

LOKACIJA

Sproščeno okolje
Ni drugih posebnih zahtev

ZGODBA

Dva kamenčka

MATERIAL

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 15-20 MINUT

NEFORMALNO OKLJE

5-15 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

 

Krepitev pozitivnega in ustvarjalnega mišljenja udeležencev
Spodbuditi in motivirati učence, da razmišljajo zunaj okvirov.
Motivirati in voditi učence k razmišljanju o verjetnostih.
Učencem pokazati, da lahko obstajajo rešitve tudi v navidezno
brezupnih situacijah.
Motivirati učence, da "moralo" vzamejo s seboj v vsakdanje življenje

Za podporo pripovedovanju
lahko uporabite nekaj
kamenčkov (črno-belih) in
majhno vrečko

Kritično
razmišljanje

Priporočena raven jezika vsaj B1

Pomembno je, da zbirko mnenj pridobivamo z
zavedanje, da se udeleženci zmorejo izražati

z zaupljivim odprtim vzdušjem v
skupini

1



 

OPIS:

Učitelj pove začetek zgodbe do trenutka, ko posojilojemalec predlaga
svoj posel (za ponazoritev lahko uporabimo prinesene kamenčke)

2

Vprašanja za skupino:
- Kakšna je verjetnost, da hči dobi "pravi" kamenček?
 Se vam zdi to poštena ponudba in zakaj?

Učitelj nadaljuje zgodbo do točke, ko hčerka vidi, da posojilojemalec v
vrečko položi dva črna kamenčka (ilustracija s prinesenimi kamenčki)

Vprašanja za skupino:
- Kakšna je zdaj verjetnost srečnega konca za hčerko?
- Kaj lahko naredi?
Zbiranje skupnih mnenj

Učitelj ponovno povzame možnosti in nadaljuje zgodbo do trenutka, ko
hčerka ne spusti izbrani kamenček.
 Vprašanja za skupino:
- Zakaj dela to? 
- Kaj bo izvlekla iz tega? 
Samo poslušajmo in zbirajmo mnenja, ne komentirajmo jih

Učitelj zaključi zgodbo (ilustracija s prinesenimi kamenčki), brez "morale"
-  Vprašanje: kaj ima to z nami, s tabo? - Razprava o "morali"

 Učni scenarij 
Razmišljanje izven okvirjev:

Vedno obstaja (druga) možnost
 



 

NAVODILA ZA UČITELJA:

Trajanje aktivnosti je zelo odvisno od velikosti skupine, njihove
ustvarjalnosti in pripravljenosti na razpravo ter njihove odprtosti za
pogovor o svojih situacijah.
Pri ponovnem vstopu v zgodbo vedno na kratko ponovite del, kjer ste
končali, da tako nadaljujete in znova vključite poslušalce.

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

Zgodbo lahko uporabimo tudi za krepitev ustvarjalnosti in
izražanja. V tem primeru moramo učencem dati več
prostora, da povedo svojo različico napredovanja in rešitve
na različnih končnih točkah zgodbe, npr. pri delu v paru.
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Učni scenarij 
Razmišljanje izven okvirjev:

Vedno obstaja (druga) možnost
 

VAŠI KOMENTARJI& DODATKI



V nekem majhnem italijanskem mestu, je pred več sto leti
lastnik majhnega podjetja dolgoval veliko vsoto denarja
posojilodajalcu. Posojilodajalec je bil zelo star in neprivlačen
moški, kateremu je bila po naključju všeč hčerka lastnika
podjetja.

Odločil se je, da bo podjetniku ponudil posel, s katerim bi
popolnoma izbrisal dolg, ki mu ga je bil dolžan. Vendar pa je
bila zanka v tem, da bi dolg izbrisal le, če bi se lahko poročil s
podjetnikovo hčerko. Ni treba posebej poudarjati, da je bil ta
predlog sprejet z neodobravanjem.

Posojilodajalec je dejal, da bo v vrečko dal dva kamenčka,
enega belega in enega črnega. Hči bi morala nato seči v
vrečko in izbrati kamenček. Če bi bil črn, bi bil dolg izbrisan,
vendar bi se posojilodajalec nato poročil z njo. Če bi bil
kamenček bel, bi bil dolg prav tako izbrisan, vendar se hčerki
ne bi bilo treba poročiti s posojilodajalcem.

Italija
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Dva kamenčka

Namen Kritično 
razmišljanje

Kreativnost &
izražanje 



-zavrniti, da bi iz vrečke izbrala kamenček.
-vzeti oba kamenčka iz vrečke in razkrinkati
posojilodajalca zaradi goljufije.
-izbrati kamenček iz vrečke, pri čemer se je dobro
zavedala, da je črn, in se žrtvovati za očetovo
svobodo.

Posojilodajalec je stal na s kamenčki posuti poti na vrtu
poslovneža, se sklonil in pobral dva kamenčka. Medtem ko ju
je pobiral, je hči opazila, da je pobral dva črna kamenčka in
oba dal v vrečko.
Nato je hčerko prosil, naj seže v vrečko in izbere enega. Hči je
seveda imela tri možnosti, kaj bi lahko storila: 
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Iz vrečke je izvlekla kamenček in preden ga je pogledala, ji je
"po pomoti" padel med druge kamenčke. Rekla je
posojilodajalcu: "Oh, kako nerodna sem. Nič hudega, če boste
pogledali v vrečko tistega, ki je ostal, boste lahko ugotovili,
kateri kamenček sem izbrala."

Kamenček, ki je ostal v vrečki, je bil seveda črn. Ker pa
posojilodajalec ni želel biti razkrit, se je moral pretvarjati, kot
da je bil kamenček, ki ga je hčerka spustila, bel ter poravnati
očetov dolg.

Vir/Link: 
https://wealthygorilla.com/10-most-inspirational-short-stories/



Učni scenarij 
Opazi to kar je posebno!

NAMEN:

 

LOKACIJA:

Prijetna, neformalna,
morda rahlo orientalska
soba (barve, svetloba, vonj,
sedeži, morda čaj ...)

ZGODBA

Ali Thumb

MATERIAL

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 30-45 MINUT

NEFORMALNO OKOLJE

5-15 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

 

Motivirati in aktivirati učence, da se radovedno in z vsemi čuti
postavijo v določeno situacijo
Motivirati in aktivirati udeležence, da skupaj pripovedujejo in olepšajo
zgodbo
Senzibilizirati in motivirati učence, da prepoznajo lastne posebnosti
kot prednosti
Animirati in motivirati učence, da vidijo in izrazijo, kaj je posebnega na
njihovih sošolcih.
Krepiti samospoštovanje in radovednost učencev

/

Opolnomočenje

Priporočena raven jezika vsaj B1

1



 

OPIS:

Učitelj pove zgodbo

Udeleženci zavzamejo Alijevo perspektivo: Aliju je pravkar uspelo
prepričati svoje starše, da so mu dovolili, da odide z očetom, in je
smuknil v žep očetove srajce.
 

2

- Kaj vidi/sliši/voha/doživlja od tega trenutka dalje?
- Katere nove stvari doživlja in se uči? 
- Kaj je še posebej zanimivo, navdušejoče?

Udeležence prosimo, da skupaj še enkrat in podrobneje povedo ta
del zgodbe z Alijevega vidika
=> vzbuditi radovednost za nove stvari, za zahtevne stvari, za
avanture, za svet ...

Vaš Alijev trenutek: posebna stvar pri Aliju je njegov videz – samo z
njim je lahko izvedel svoje reševalno dejanje. Vsak od nas ima posebne
lastnosti, nekaj posebnega v svoji osebnosti ali je v nečem posebej
dober. Kaj imaš ti? – Vsak udeleženec zapiše zase.

Dejavnost hvaležnosti: V skupinah po dva ali v celotni skupini
udeleženci drug drugemu povedo, v čem mislijo, da je druga oseba še
posebej dobra ali kaj je na njej posebnega.

Če skupina in čas dopuščata, lahko osebni Alijev trenutek povedo tudi
kot spontano zgodbo

(Primer: Mladenič, ki ima odličen glas in rad poje. To bi lahko bila
zgodba za/o njem: Zvečer so vsi skupaj sedeli, dobro jedli in pili in v
sproščenem vzdušju si je prvič upal zapeti pred občinstvom. Sprva
samo za njegovo mizo, nenadoma pa so pogovori za sosednjo in nato
še za sosednjo mizo utihnili in vsi so ganjeni poslušali. Po zadnjem
zapisu je za trenutek ostalo popolnoma tiho. Toda potem je izbruhnil
aplavz ...)

Učni scenarij 
Opazi to kar je posebno!



 

NASVETI ZA UČITELJE:

Ozračje odprtosti, domačnosti in zaupanja v skupini je potrebno, da se
udeleženci odprejo aktivnosti.
Aktivnost je primerna za skupino kjer se udeleženci med seboj že
poznajo.
Učitelj potrebuje visoko stopnjo samozavesti pri pripovedovanju
zgodbe, da lahko udeležence resnično pritegne k sebi

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

Zgodbo lahko uporabimo tudi za krepitev
kritičnega mišljenja / razmišljanje v več
smereh

Kaj je "normalno"? Kaj je "drugače"?
Kako se (osebno in kot družba) soočamo z »drugačnostjo«?
Kakšna je (osebna/družbena) dodana vrednost raznolikosti?

učitelj pove zgodbo
vprašanje udeležencem: Kaj se vas je najbolj dotaknilo?
razprava v 3 skupinah (možna tudi v paru):

Vprašanja/teme

Možen potek:

3

-  Pogled staršev: zaščita otroka, sram pred "nenormalnim" otrokom,
ponos na otroka ...
-  Pogled Ali Thuba: omejitev zadrževanja doma, radovednost o svetu,
prvo potovanje, pogum, da spregovoriš proti tatovom, resnično
srečanje z drugimi ljudmi, ponos staršev …
-  Pogled drugih: Strah pred domnevnim "duhom", občudovanje
rešitelja Alija, brez strahu pred stikom z "drugačnimi" ...

Učni scenarij 
Opazi to kar je posebno!



 ALTERNATIVNE IZVEDBE (NADALJEVANJE)

4

nazaj v celotni skupini: Eden ali več predstavnikov skupine
pripoveduje zgodbo razredu iz ustrezne perspektive, kot da bi jo
pravkar doživeli (npr. iz perspektive ostalih udeležencev: »Včeraj
sem doživel nekaj čisto norega. . Zvečer sem sedel s prijatelji v
kavarni in potem ...". - Omogoči spremembe perspektive)

Razmislek o različnih pogledih in pripadajočih odnosih/
željah/strahovih: Kje se vsak posameznik znajde?

Učni scenarij
Opazi to kar je posebno!

VAŠI KOMENTARJI& DODATKI



Nekoč se je nekemu paru rodil deček, ki sta ga poimenovala
Ali. Dojenček je starše presenetil, saj ni bil večji od palca!
Mati in oče sta bila sprva zelo razburjena, potem pa sta si
rekla: "To nama je dal Bog in nekega dne bo najin sin zrasel v
velikega in močnega fanta."

Toda leta so minevala in Ali sploh ni rasel. Ostal je majhen
kot palec. Vsak večer pri večerji je mati za mizo pripravila
prostor za sina. Pred njega je postavila majhen krožnik in ga
napolnila z žličko juhe. Ali je imel tudi majhno skodelico, ki jo
je mati napolnila z eno samo kapljico vode.

Ko je bila družina doma, je bilo vse v redu, vendar sta se mati
in oče sramovala svojega sina, saj sta mislila, da bi se mu, če
bi ga kdo videl, posmehovali. Zato sta ga vedno zadrževala v
hiši.

 

Turčija
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Ali palček

Namen Opolnomočenje Različni 
vidiki 



Minilo je še veliko let in Ali je na koncu praznoval dvajseti
rojstni dan. Še vedno je bil majhen kot palec, a njegov glas je
postal zelo globok in glasen. Pravzaprav je bil kot glas
velikana. Ali je bil zelo žalosten mladenič, saj ni imel prijateljev
in je moral ves čas preživeti doma.

Nekega dne se je Alijev oče pripravljal na odhod na tržnico v
bližnjem mestu. Načrtoval je, da bo prenočil v karavanseraju,
ker mu ne bo uspelo prepotovati poti do tja in nazaj pred
nočjo.

Ali je prosil očeta, naj na potovanje vzame tudi njega, vendar
je bil oče zelo zaskrbljen zaradi te zamisli. "Do tega dne te še
nikoli nismo odpeljali na pot in nisem prepričan, da bom to
lahko storil sedaj," je dejal. "Kako naj te zaščitim in skrijem
pred drugimi ljudmi?"

"To bo enostavno," je odgovoril Ali s svojim globokim glasom.
"Lahko me imaš v žepu in nihče ne bo vedel, da sem tam. V
žepu lahko narediš majhno luknjo, da bom lahko dihal in videl,
kaj se dogaja, ter užival v vseh novih znamenitostih sveta."
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Alijev oče se je zavedal, kako navdušen je bil Ali nad idejo, da
bo zapustil hišo, zato svojemu edinemu sinu ni mogel reči ne.
Starec je v žepu svoje srajce naredil zelo majhno luknjo in
pomagal Aliju, da je splezal vanjo. Mati mu je izročila torbe za
na pot in mu zaželela veliko sreče. Nato sta se Ali in njegov
oče odpravila proti tržnici v sosednjem mestu.

Po celodnevnem potovanju sta Ali in njegov oče prišla v
karavanseraj. "Tu bova dobila sobo za prenočitev," je rekel
oče, "jutri pa se bova zgodaj zjutraj odpravila na trg."
"Ne morem verjeti, da bom ostal v karavanseraju!" je rekel Ali.
Bil je zelo navdušen, saj je na svojem potovanju videl že toliko
novega, poleg doma pa še nikoli ni spal nikjer drugje.
Alijev oče je plačal za sobo in odnesel njegove torbe v sobo.
Ko je starec razpakiral in se umil, se je z Alijem, še vedno
skritem v žepu, odpravil v jedilnico.

Nato se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Ravno ko
so se vsi gostje posedli k večerji, je v karavanseraj vstopila
skupina tatov. S pištolami so ukazali, naj vsak moški in vsaka
ženska izroči svoj denar in vse dragocenosti, ki jih imajo. Vsi
gostje so bili zelo prestrašeni, vendar so naredili, kot jim je
bilo ukazano. Začeli so segati po svojih denarnicah in nakitu
ter jih odlagati na mize, da bi jih tatovi pobrali.
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Nenadoma se je od nikoder zaslišal zelo močan in globok glas.
"Odvrzite orožje!" je ukazal glas. "Vstopil bom tja, vas ujel in
izročil policiji." Nihče ni vedel, od kod prihaja glas. Tatovi so se
ozrli po jedilnici, vendar niso videli nikogar. Nato se je glas
oglasil še enkrat, tokrat še glasneje. "Poskrbel bom, da boste
v zaporu preživeli več let."

Ker tatovi niso mogli ugotoviti, od kod prihaja glas, so bili
prepričani, da gre za duha. In če so se česa tatovi še bolj bali
kot policije, so bili to duhovi.

Naenkrat so tatovi spustili pištole, pobegnili iz karavanseraja
in izginili v noč. Čeprav so bili gostje veseli, da so roparji
pobegnili, so se tudi oni bali duhov in so želeli zbežati ter se
skriti v svoje sobe.

"Ne skrbite," je rekel Alijev oče. "To ni duh, ki govori. To je moj
sin." Starec je segel v žep, da mu je Ali lahko zlezel v roko.
Nato je Alija nežno položil na mizo, da so ga lahko vsi gostje
pozdravili.
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"Prepričan sem, da se roparji ne bodo vrnili," je rekel Ali s
svojim globokim, raskavim glasom in z velikim nasmehom na
obrazu. Gostje so bili zelo presenečeni in radovedni, da so
spoznali dečka, ki ni bil večji od palca. Toda vsi so bili zelo
hvaležni Aliju, ker jih je rešil pred razbojniki, zato so se mu
zahvalili, mu stisnili roko in očetu rekli, kako ponosen mora
biti, da ima tako pogumnega sina.

Zjutraj, ko so zapuščali karavanserajsko trdnjavo na trgu, je
Alijev oče iz žepa potegnil svojega malčka in si ga dal na ramo.
Vse dopoldne na tržnici in nato na poti domov se je moral
starec večkrat ustaviti ter Alija predstaviti ljudem. Bil je zelo
ponosen in vsem je pripovedoval, kako je njegov sin vse
prisotne rešil pred tremi tatovi.

Ko sta oče in sin zvečer prišla domov, je bila Alijeva mati zelo
zaskrbljena, ker je Ali sedel na moževi rami. "Kaj, če ga kdo
vidi?" je vprašala.
Toda starec se je nasmehnil in ženi razložil, kakšne
dogodivščine so doživeli v karavanseraju in kako je Ali rešil
dan ter prestrašil tatove.
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"Velika napaka je bila, da smo se sramovali našega sina. Ne bi
ga smela vsa ta leta skrivati v hiši. Morali bi biti ponosni na
Alija in na vse stvari, ki jih je sposoben narediti."

Alijeva mati je bila res zelo ponosna, ko je slišala zgodbo o
pogumu svojega sina in obljubila, da ga ne bo nikoli več
skrivala ali se ga sramovala.

Od tistega dne je Ali Palček vedno potoval na ramenih svojih
staršev, kamor koli sta šla: videl in naredil je že veliko stvari
ter doživel veliko pustolovščin.
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Učni scenarij 
Razvrstitev na "dobro" in "slabo"?

 

NAMEN LOKACIJA

V učilnici

ZGODBA

Vile

MATERIAL

 

CILJI:

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 2 URI

VSA OKOLJA

6-10 UDELEŽENCEV

UDELEŽENCI V OSNOVNEM IZOBRAŽEVANJU

 

Imeti zbirko pridevnikov/besed za opis osebe in sebe
Razmišljati in razpravljati o razvrščanju značilnih lastnosti na dobre in
slabe, predvsem pri tradicionalnih pravljicah
razvijati samokritičnost

papir in svinčnik, tabla

Identiteta
&prepoznava

priporočena jezikovna raven A2

1

večinoma v formalnem okolju v učilnici
osnovnega izobraževanja

OPIS:

Za uvod v temo in pripravo pripovedovanja skupina zbira pridevnike, ki
lahko opisujejo osebo, in jih razvršča na dobre/nevtralne/slabe (učitelj
jih zapisuje na tablo); na tej točki bo verjetno že nekaj razprave o
klasifikaciji in mora biti jasno, da ni vedno le dobro ali slabo



 

NASVETI ZA UČITELJE

Nekateri učenci potrebujejo zelo natančne specifikacije, lahko bi jim rekli,
naj vsak poišče 5 pridevnikov, ki opisujejo samega sebe

ALTERNATIVNE IZVEDBE / MOŽNE PRILAGODITVE

Vaja je uporabna tudi za opolnomočenje v okolju z
iskalci zaposlitve, da se pogovarjajo o svojih
prednostih in slabostih ter o tem, kako so lahko te
lastnosti dobre/slabe v različnih situacijah.

3

VAŠI KOMENTARJI& DODATKI

Učni scenarij 
Razvrstitev na "dobro" in "slabo"?



 

OPIS (NADALJEVANJE):

Učitelj pripoveduje zgodbo, a tik pred koncem (ko mlajšo sestro
preženejo iz njihovega doma) se učitelj ustavi in   učence vpraša, kaj
mislijo, da bo sledilo. Kaj ali kdo bosta sestri postali? Kaj bo z njima?
Ali se slabemu človeku lahko zgodi kaj dobrega? Ali se dobremu
človeku lahko zgodi kaj slabega? (resnično življenje proti pravljici)

Učitelj konča pripovedovanje zgodbe in skupino vpraša, ali so
zadovoljni s tem koncem ali jim je ljubši eden od prej obravnavanih

Učitelj poskuša nekoliko razbliniti »črno-belo pripoved« pravljice z
vprašanji, kot so: ali je konec za mlajšo sestro res dober? Je konec za
starejšo sestro res slab? Ali je lahko obratno? (tj. nasilna poroka proti
svobodi v samskem življenju); Je starejša sestra res slaba oseba? Je
mlajša sestra res dobra oseba? Ali pa gre morda za nesporazum?
(Naloga bi lahko bila povedati zgodbo iz perspektive ene od sester; npr.
starejša sestra bi lahko vedela, da je ženska vila in ni želela biti ves čas
preizkušena; ali pa je bila okoljsko ozaveščena in ni želi zapraviti vodo,
ki jo je že prinesla ;); mlajša sestra vili ni hotela dati sveže vode, vendar
je bila preveč sramežljiva ali se je bala reči ne)

S pomočjo prej zbranih pridevnikov se udeležencii poskušajo opisati in
zapisati z nekaj besedami, nato pa svoje opise med seboj delijo v parih
in o tem razpravljajo, pri čemer upoštevajo, da je vse pridevnike
mogoče interpretirati kot dobre/nevtralne. /slabe, odvisno od situacije

O nekaterih pridevnikih je mogoče razpravljati v celotni skupini, če
učenci to želijo, npr. o enem, ki je lahko dober/nevtralen/slab v 3
različnih situacijah
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Učni scenarij 
Razvrstitev na "dobro" in "slabo"?



Nekoč je živela vdova, ki je imela dve hčeri: raje je imela
starejšo. Podobna ji je tako fizično kot moralno: arogantna,
prevarantska in grda. Mlajša hči pa je nežna, poštena in lepa.
Njena mati in starejša sestra sta nanjo tako ljubosumni, da
ubogo dekle postane njun grešni kozel. Vsak dan mora peš
več kilometrov do izvira po vodo.

Nekega dne tam sreča revno žensko, ki jo prosi za pijačo.
Mlado dekle s svojo prijaznostjo gre po vodo na najboljše
mesto pri izviru, z najlepšim loncem in ji pomaga piti. Uboga
ženska, ki je bila vila, jo je želela nagraditi za njeno dobroto,
prijaznost in poštenost. Podarila ji je darilo: "Za vsako
besedo, ki jo boš izrekla, bo iz tvojih ust prišel cvet ali
dragocen kamen." 

Francija
Charles Perrault
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Vile

Namen Identiteta & 
spoznanje

Komunikacijske
veščine
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Ko se je vrnila domov, je njena mati, ki je opazila to posebno
darilo, poslala svojo najstarejšo hčerko po vodo k izviru, da bi
se srečala z vilo in se vrnila z enakim darilom. Toda najstarejša
hči, arogantna, nepoštena in prevarantska, se ne odzove tako
kot njena mlajša sestra. 

Ko jo vila, preobražena v lepo žensko, prosi za vodo, ji
nepošteno dekle, namesto da bi šla po vodo k izviru, izroči že
napolnjen lonček iz svoje hiše. Ko je vila videla takšno vedenje,
ji je podarila naslednje darilo: "Za vsako besedo, ki jo izrečeš,
bo iz tvojih ust prišla bodisi krastača bodisi kača."

Doma je mati, ko je to videla, obtožila mlajšo hčerko, da je
odgovorna in jo pregnala iz hiše.
Na begu je dekle spoznalo kraljevega sina, ki se je vanjo
zaljubil in se z njo poročil.

Kar zadeva starejšo hčer, ki je bila tako sovražna, jo je lastna
mati nazadnje pregnala in umrla je sama, izolirana od vsega in
vseh.

Vir/Link: 
https://bacdefrancais.net/fees.php

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop
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