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NAUČIMO SE ZGODB

Zgodbe

Izvajalec mora natisniti različne
zgodbe glede na število
udeležencev.
Zgodbe naj bodo kratke,
enostavne za branje in
zapomnitev.

Razvijanje pripovedovalskih
kompetenc:

Ta vaja bo pokazala, kako zlahka se
lahko naučite nove zgodbe in jo
predelate, da jo poveste s svojimi
besedami.
Prav tako bodo udeleženci ugotovili,
da lahko vsak prizor v zgodbi napolnijo
s svojimi podobami.

izobraževalci
odraslih & odrasli

udeleženci

40 do 60 Minut Med10 & 20 udelžencev 
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Metodologija

Raziskovanje: Dobijo žogo in navodilo: Tisti, ki ima žogo, začne pripovedovati zgodbo s
slikami. Povejte 4-5 stavkov, nato dajte žogo partnerju, ki nadaljuje zgodbo, razvija
slike, interpretacijo itd. Ko pride do konca zgodbe, začnite znova in jo ponovno raziščite.

Ko vsi pari to počnejo, izvajalec poda v naslednja navodila: »Občasno bom poklical. Ko
me slišite, da kličem "Image", mora tisti, ki ima žogo, zamrzniti zgodbo in samo opisati,
kaj bi lahko bilo na tej sliki. Naredite seznam, kot če bi bili scenograf, ki načrtuje film in
mora dobiti ideje za ta prizor. Ko zakličem "Zgodba", lahko nadaljujete z zgodbo kot prej.
To se lahko zgodi 8-12 krat.

Udeleženci so v parih. Vsak par bo izbral eno zgodbo. Pari imajo na voljo 3 minute, da
preberejo zgodbo – znova in znova. Rečeno jim je, naj poskušajo razumeti zgodbo.
Formulacije nimajo pomena, ni pomnjenja jezika.1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Povzemanje: eden v paru drži papir, drugi pa poda povzetek. Ko je tudi drugi podal
povzetek svoje zgodbe, dobi naslednje navodilo.

Na koncu se pari razdelijo in sestavijo skupine. Naročijo jim, naj naredijo prostor, kjer
pripovedovalec stoji in poslušalci sedijo. Aplavz po vsaki zgodbi, nobenih razprav. Ko
ena skupina konča, se razdelijo na druge skupine, ki še pripovedujejo.5.5.

Evalu
acija

Kako se počutite po tej aktivnosti?
Ali ste imeli težave pri spominjanju zgodbe in
kako ste to premagali?
Kako lahko uporabite to dejavnost s svojimi
odraslimi udeleženci?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri
vzpostavitvi te dejavnosti z odraslimi
udeleženci?

Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:

Po zaključku se lahko izvede razprava celotne skupine.6.6.
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