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POVZETEK  

V diplomskem delu sem predstavila učinke plesne dramatizacije na zmanjšanje pojavljanja 

konfliktnih situacij v razredu in mirnejše reševanje le teh. 

V teoretičnem delu sem razložila pojem konflikt in poudarila, da konflikt ni vedno negativno 

stanje ter osvetlila razlike med spoloma pri nastajanju konfliktov. Osredotočila sem se tudi na 

neverbalno komunikacijo, ki nam v primerjavi z verbalno komunikacijo pogostokrat pove več 

in na drugačen način prikaže, kaj se v nas dogaja. Osvetlila sem pojem empatija, ki pomeni 

vživljanje v čustva drugih. Seveda sem omenila tudi ustvarjalnost in ustvarjalni gib kot 

pomembna učna pristopa in razložila, zakaj je gibanje za otroke pomembno.  

V empiričnem delu sem opisala devet delavnic, ki sem jih izvajala v 5. razredu Osnovne šole 

Dobova. Z učenci sem izvajala različne igre vlog, dramske uprizoritve konfliktnih situacij, 

vživljanje v čustva drugih oseb in razvrščanje pravilnega vrstnega reda dogodkov. Izvedla 

sem polstrukturiran skupinski intervju in s pomočjo svojih sprotnih zapisov ob delavnicah 

ugotovila, da so se učenci začeli bolj zavedati svojih nepremišljenih in grobih dejanj, vendar 

pa bi za korenito spremembo teh dejanj potrebovali daljše časovno obdobje in več delavnic.  

 

 

KLJUČNE BESEDE 

 konflikt 

 empatija 
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 ustvarjalnost 
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 ustvarjalno-gibalne dejavnosti pri pouku 



ABSTRACT  

In my undergraduate thesis I presented the effects of dance dramatisation on reducing the 

occurrence of conflict situations in the classroom and solving them more calmly. 

In the theoretical part I explained the term conflict and emphasised that a conflict does not 

always mean a negative condition. Furthermore, I highlighted gender differences associated 

with conflict arising. I also focused on nonverbal communication which in comparison to 

verbal communication often reveals much more, and shows in a different way what is 

happening inside us. I highlighted the term empathy which means one is able to understand 

and experience other people's emotions. I also referred to creativity and creative move as 

important teaching approaches and explained why physical activities are important for 

children.  

In the empirical part I described nine workshops which I carried out in the 5th class at Dobova 

Primary School. The workshops included different role plays, drama performances of conflict 

situations, empathising with other people's emotions and arranging the right sequence of 

events. I carried out a semi-structured interview and with the help of my regular notes during 

the workshops I was able to establish that pupils became more aware of their reckless and 

aggressive actions, but a radical change of these actions would, however, require a longer 

period of time and more workshops.  

KEY WORDS 

conflict, empathy, nonverbal communication, creativity, creative move, creative and physical 

activities during class time 
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UVOD 

Že kot majhna deklica sem si želela postati učiteljica. S figuricami iz kinder jajčka sem pisala 

po omarah, ki so predstavljale šolsko tablo.  

Po srednji šoli sem poskusila na drugi fakulteti, pa se nikakor nisem mogla ustaliti in s težkim 

srcem sem doma povedala, da to ni zame in da si res želim postati učiteljica. Šele takrat sem 

to povedala na glas in šele takrat sem se zavedla, da si tega res želim. Tega sem se zavedala 

vsakič, ko smo med študijem na osnovnih šolah študentje izvajali hospitacije in nastope. 

Nastop pred otroki in poučevanje otrok se mi zdi nekaj zelo pomembnega. Takrat se počutim 

res dobro v svoji koži, kajti pred mano sedi okoli dvajset učencev in vsi pričakujejo od mene 

nekaj novega, zanimivega, drugačnega, zabavnega. Takšna učiteljica si tudi želim postati: 

zabavna, zanimiva, drugačna ter seveda tudi strokovna in nagnjena k redu in disciplini. 

Iz vseh izkušenj z raznimi učiteljicami pa sem opazila tudi pri sebi, kako sem postajala 

nesproščena in zadržana. Med potekom šolske učne ure so bili učenci kdaj nemirni in 

pogostokrat sem zahtevala mir, tišino, sodelovanje in sledenje razlagi. A vsepovsod, kjer sem 

kaj prebrala, še posebej s področja ustvarjalnega giba, je pisalo: zakaj bi mirili otroke, ko pa 

lahko vzamemo minuto odmora in zaplešemo, skačemo, si izmislimo neko igro, izvedemo 

minuto za zdravje in se tako vsi razigramo, poženemo kisik v možgane in brez: ˝Pššš, mir 

učenci!˝, nadaljujemo učno uro. Takšna učiteljica si želim postati! 

Na Pedagoški fakulteti sem se v 4. letniku ravno zato odločila za izbirni predmet ustvarjali gib 

– gibanje! 

Na vajah in predavanjih sem izvedela marsikaj novega in zanimivega, študentke smo se tam 

marsikaj naučile in veliko iger izvedle tudi same. To področje sem želela še bolj raziskati in 

razširiti svoje vedenje o ustvarjalnem gibanju ter o ustvarjalnih-gibalnih igrah. Tudi na 

enomesečni praksi v 4. letniku, ki sem jo izvajala v 4. razredu, sem pri vsakem predmetu 

izvedla najmanj eno učno uro, ki je vsebovala ustvarjalni gib kot učni pristop. Odzivi učencev 

so bili pozitivni in povečala se je njihova koncentracija med poukom, bili so bolj ustvarjalni 

in pripravljeni slediti pouku. Čim so bile ure suhoparne in polne razlag brez gibanja in 

ustvarjalnih nalog, se je nemir v razredu povečal. 
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Zavedam pa se tudi, da bo v razredu in šoli marsikdaj zares prišlo do konfliktov, zato sem 

odločena, da bom s svojimi učenci že od prvega dne izvajala sprostitvene igre, dramske 

uprizoritve, igre vlog in tako že predhodno z učenci poiskala rešitve za konfliktne situacije, ki 

se bodo kasneje pojavljale in bodo učenci že zaslutili, kakšen je najboljši izid za vse.  

V svojem diplomskem delu sem se posvetila izvajanju dramskih uprizoritev in iger vlog v 5. 

razredu. Vsi skupaj smo se ogromno naučili, jaz pa sem potrdila svoja predvidevanja, da je s 

takšnim načinom dela treba začeti že od samega začetka poučevanja v razredu oz. od 1. 

razreda naprej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Martina Prosenik; diplomsko delo 

 

3 

 

TEORETIČNI DEL 

1. KONFLIKT 

Po navadi se nam ob besedi konflikt porajajo negativne asociacije, kot na primer prepir, spor, 

nesporazum, pretep. Konflikt pomeni torej nekaj slabega, nesporazum, izguba prijateljstva, 

slaba volja. 

Marko Iršič v svojem delu Umetnost obvladovanja konfliktov povzema opredelitve 

različnih avtorjev. Izbrala sem nekaj meni najbližjih: 

 Tanja Lamovec: Medosebni konflikt je situacija, v kateri dejanje ene osebe 

otežuje ali ovira dejanje druge osebe.  

            Lamovec, 1991, str. 61 

 Fritz Fischale opisuje konflikt kot ˝medsebojno nasprotovanje različnih potreb, 

želja, interesov, čustev in ravnanja˝. 

Fischale, 1997 v Brajša, 1993, str. 203 

 Morton Deutsch definira konflikt kot ˝spopad nezdružljivih tendenc in učinkov 

v posamezniku, skupini in narodu, ali med posamezniki, skupinami in narodi v 

konkurenčnih ali kooperacijskih situacijah˝. 

Deutsch, 1973 v Brajša, 1993, str. 203 

Konflikt je bolj kompleksen in večplasten pojav, ki ima svoje pojavne oblike, kot so 

nestrinjanje, pretep, prepir, spor, nesporazum, nesoglasje, nasprotovanje, neupoštevanje. Te 

pojavne oblike so v vsakdanjem jeziku sinonim za konflikt. Večine konfliktov pa se po navadi 

niti ne zavedamo. Zavemo se jih šele, ko smo že sredi prepira ali pretepa (Iršič, 2004, str. 66). 

 

Če na kratko povzamem in se osredotočim na šolstvo in na učence, bi torej konflikt pomenil, 

da je to nasprotovanje in nesoglasje v posamezniku, med posameznikoma ali med skupino.  

Prevedeno na medosebne odnose je medosebni konflikt stanje, ko dva ali več posameznikov 

znotraj določene skupine ali odnosa oz. na določenem področju sodelujejo neoptimalno zaradi 

njihove (delne) neusklajenosti. Notranji konflikt pa pomeni stanje, ko posameznik ne deluje 

optimalno zaradi notranje neusklajenosti (Iršič, 2004, str. 67). 

Vendar tiste konflikte, ki se ustrezno razrešijo ali kjer ne trpi nobena stran, ne pojmujemo s 

prejšnjimi definicijami.  
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1.1. KONFLIKTNA INTERAKCIJA 

Konfliktna interakcija je lahko odkrit prepir, prikrito oviranje, odpor ali kako drugače 

moteno (so)delovanje sistemov. Konflikt temelji na neusklajenosti, ta neusklajenost pa sama 

po sebi še ni konflikt, dokler ne moti medosebno sodelovanje. Vsaka situacija, ki je motena, 

pa ji rečemo konfliktna interakcija. Torej, če pride do neusklajenosti, rečemo, da je prišlo do 

konfliktne interakcije, to pa je odziv na konflikt (Iršič, 2004, str. 67). 

 

1.1.1.    DESTRUKTIVNA KONFLIKTNA INTERAKCIJA 

Je bolj groba oblika interakcije, namreč za njo je značilno, da se razširi in stopnjuje, 

tako da postane neodvisna od izhodišča problema. V takšni interakciji je značilna pogosta 

uporaba groženj, prisile in prevare.  

1.1.2.  KONSTRUKTIVNA KONFLIKTNA SITUACIJA 

V tej interakciji pa se osredotočimo na problem in izhodišče ter z obojestransko 

uporabo strategij za reševanje konfliktov prispevamo k vzajemnosti in smo odprti za stališča 

drugega brez groženj in defenzivnosti. 

(Iršič, 2004, str. 68)  

 

1.2.  KONFLIKT ALI PROBLEM? 

Konflikt je nekaj drugega kot problem. Vsak konflikt izhaja iz nekega problema, vsak 

problem pa ni nujno, da vodi v konflikt. Če nastopi problem in ga s soglasjem rešimo, ne 

pride do konflikta. Če pa nastopi problem in ga ne znamo rešiti, se posamezniki ne strinjajo 

glede rešitve, takrat imamo konflikt. Lahko pa nastane situacija, kadar nimamo problema, pa 

vendar nastane konflikt. To so na primer vaje v šoli: igre vlog (Iršič, 2004). 
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 Konflikt Ni konflikta 

Problem Stanje se razlikuje od 

želenega in sistem ne deluje 

optimalno. 

Nasprotovanje. 

Stanje se razlikuje od 

želenega, vendar to ne 

povzroča neoptimalnega 

delovanja sistema. 

Sodelovanje. 

Ni problema Konflikt obstaja, a ne 

predstavlja neželenega 

stanja.  

Vaja ali igra. 

Sistem deluje optimalno in 

stanje se ne razlikuje od 

želenega. 

Vse v redu. 

 

Tabela 1: Situacija kot konflikt ali problem (Iršič, 2004, str. 69) 

 

1.3. KJE VSE SE POJAVLJA KONFLIKT? 

Konflikti se pojavljajo v vsakem medosebnem odnosu. Konflikt lahko izvira iz razlik v 

ciljih posameznikov, iz razlik v načinih njihovega uresničevanja ali pa iz razlik med 

potrebami in pričakovanji posameznika v odnosu do druge osebe. Konflikti so neizogibni 

del medosebnih odnosov, se pa število teh od odnosa do odnosa razlikuje (Lamovec, 1993). 

 

1.4.  ALI JE KONFLIKT RES VEDNO NEGATIVNO STANJE? 

 

Na začetku teoretičnega dela sem zapisala, da se nam ob besedi konflikt porajajo negativne 

asociacije in večina ljudi meni, da so konflikti nezaželeni, naj bi bili krivi za nesoglasja, 

ločitve, prepire, socialne nemire ter nasilja in da se jim je treba izogibati. V resnici pa je vzrok 

za vse to nesposobnost reševanja konfliktov na konstruktiven način. Če ni konfliktov, nekateri 

menijo, da je medosebni odnos dober. Popolna odsotnost konfliktov pa prej pomeni 

odtujenost in nezainteresiranost kot pa znak uspešnega odnosa (Lamovec, 1993). 
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Da bi bolje razumeli konflikt med dvema ali več osebami, ki imajo različna mnenja o 

reševanju problema, moramo vedeti nekaj o psiholoških zakonitostih, ki narekujejo človeško 

obnašanje (Deutsch, 1973, v Prišlin in Vizek-Vidović, 1990): 

1. Vsak sodelujoči član v socialni interakciji se obnaša do druge osebe v skladu s 

svojim mnenjem, opažanjem in prepričanjem o njej. To mogoče ni objektivno, 

ampak je v tistem trenutku za njega edino pravilno. 

2. Vsak sodelujoči član v socialni interakciji se zaveda, da ga druga oseba ravno 

tako opazuje in ocenjuje. Ta član se obnaša v skladu, kakor misli, da ga druga 

oseba oceni. No, tako mišljenje je včasih lahko ravno nasprotno od tistega, kar 

si druga oseba zares misli.  

3. Socialni odnos ne temelji samo na predhodnih izkušnjah, motivih in 

pričakovanjih, temveč je istočasno izvor novih izkušenj in pričakovanj. Torej 

vsaka interakcija pomeni spremembo za nas in za osebo, s katero pridemo v 

kontakt. 

4. Vsak socialni odnos se odvija znotraj neke širše socialne mreže; družina, 

razred, delovne skupine, organizacije – katere so, neodvisno od posameznikov, 

razvile določene simbole, norme in vrednote, značilne za medosebno 

interakcijo. Njihovo nepoznavanje otežuje komunikacijo in privede do 

konfliktov.  

 

Poznavanje teh psiholoških zakonitostih nam omogoča lažje razumevanje vzroka konflikta in 

s tem se približamo ustreznim rešitvam konfliktov (Ajdukovič, Pečnik, 1993). 

 

Konflikt ni nujno vedno destruktiven in negativen, kot sem že predhodno omenila. Lahko nas 

privede do širšega pogleda na stvari in do novih, učinkovitejših način reševanja. Take 

konflikte v svojem delu Ajdukovič in Pečnik poimenujeta konstruktivni konflikti.  

Na subjektivni ravni privedejo do zadovoljstva in samozavesti ter spodbujajo radovednost in 

kreativno mišljenje. Na interpersonalnem planu pa privedejo do tega, da so vsi sodelujoči 

zadovoljni z izidom. Konstruktivno reševanje konfliktov predstavlja aktiven odnos do 

problema, kjer bodo vsi sodelujoči pozorni na svoje potrebe in želje, kakor tudi na potrebe in 

želje ostalih udeleženih (Carnevale in Pruit, 1992, v Ajdukovič, Pečnik, 1993). 
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1.5.  NEKAJ PREDNOSTI KONSTRUKTIVNO REŠENIH 

KONFLIKTOV 

Konflikti nam pomagajo pri zavedanju, v kakšnem odnosu smo do nekoga in kaj je treba 

rešiti. 

 

1. Spodbujajo spremembe v odnosu, saj se s časoma tudi ljudje spreminjamo. 

2. Omogočajo nam prenos energije in povečujejo motivacijo za soočanje s problemi.  

3. V naša življenja prinašajo izzive in dinamiko, razbijajo monotonijo življenja in nas kot 

osebe marsikaj naučijo ter nas utrdijo. 

4. V konfliktih bolje spoznamo sebe: kaj nas razjezi, česa nas je strah, itd. 

5. Odnos lahko poglobijo in obogatijo, saj dajejo občutek, da je odnos dovolj trden, da 

prebrodi probleme (Lamovec, 1993). 

   

1.6.  VRSTE KONFLIKTOV 

Obstaja več vrst konfliktov, katere je dobro poznati, če se želimo lotiti reševanja in 

razumevanja neželenih pripetljajev. 

 

1.6.1.  Stopnje konflikta: 

 problem, 

 oseba, 

 odnos (Rausch et al., 1974, v Iršič, 2004). 

Če smo osredotočeni na problem, ga bomo hitreje in ustrezneje rešili, kot pa če pustimo, da 

konflikt preide na višje stopnje – takrat se ne osredotočamo več samo na problem, ampak na 

več stvari, ki niso bistvene za konkretno situacijo.  

 

1.6.2.  Odkritost konflikta: 

 Potlačen (se ga še ne zavedamo). 

 Prikrit (zavedamo se ga, vendar skušamo delovati, kot da ga ni). 

 Odkrit (je opažen, udeleženci se ga zavedajo, ni pa nujno, da ga rešujejo). 

 

1.6.3.  Aktivnost konflikta: 

 Pasiven (se razvija oz. napreduje in se ne rešuje). 

 Aktiven (se spreminja: poglablja, širi, rešuje, z njim se nekaj dogaja v pozitivni ali 

negativni smeri). 
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1.6.4.  Ozadje konflikta: 

 Samostojen konflikt (izvira iz zadevne nekompatibilnosti, lahko pa je posledica 

globljega konflikta). 

 Konflikt, ki je posledica globljih neusklajenosti (npr. neusklajenost ciljev je posledica 

neusklajenosti vrednot, zato tak konflikt ni samostojen). 

 Prenesen konflikt (z neko osebo se spremo zaradi neke druge stvari, tako da nam ni 

treba izpolniti prvotne obljube glede neke prvotne stvari, češ da zdaj tako ali tako nima 

smisla). 

 

1.6.5.  Ravni konflikta: 

Po globini lahko delimo konflikt na spor, podpovršinski konflikt, globoko zakoreninjen 

konflikt in dediščino preteklosti (Birt, 2002, v Iršič, 2004). 

 

 Spor se nanaša na stališča in pravice vpletenih. Ključno vprašanje pri tem je, kdo ima 

prav. 

 Podpovršinski konflikt je povezan z interesi, ki se jih sodelujoči pogosto niti ne 

zavedajo v celoti. Sem pripišemo čustva in odnose, kajti nekateri spori nastanejo zato, 

ker se posameznik ne čuti dovolj upoštevanega ali pa zato, ker je jezen. Tako ima 

vsebina konflikta manjšo vlogo in se spor ne more ustrezno rešiti, brez da bi nekdo 

posredoval. 

 Globoko zakoreninjen konflikt je povezan z identiteto na eni strani in stereotipi ter 

predsodki na drugi. Tukaj je raven konflikta bolj splošna, izvira pa predvsem iz 

nepoznavanja drugega in nesposobnosti sprejemanja ali spoštovanja drugačnosti.  

 Dediščina preteklosti v kontekstu konfliktov predstavlja vse v preteklosti nerazrešene 

spore, podpovršinske in globoko zakoreninjene konflikte, ki se sčasoma naberejo in 

vedno bolj otežujejo sodelovanje in sobivanje vpletenih.  

 

 

1.6.6.  Notranji, medosebni in medskupinski konflikt: 

 Notranji konflikt je konflikt v samemu sebi.  

 Konflikt je lahko medosebni ali medskupinski, ti dve strani pa sta vezani na skupno 

rešitev. To pomeni, da mora biti izid konflikta enoten za obe strani, torej uveljavijo se 

določene vrednote, načini delovanja, interes ali kaj drugega.  

 Konflikt med dvema avtonomnima stranema je lahko tak že od začetka ali pa se 

razvije iz prejšnjega tipa in sicer z razcepitvijo ali odcepitvijo. Pri tej vrsti konflikta 

gre za prikrito ali odkrito omejevanje avtonomnosti, saj se eno- ali obojestransko vrši 

pritisk, ki spodbuja ali ovira določen tip sprememb. Četudi sta strani navidezno 

avtonomni, se interesi vendarle križajo, saj sicer ne bi prišlo do konflikta (Iršič, 2004). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Martina Prosenik; diplomsko delo 

 

9 

 

1.7.  REŠEVANJE KONFLIKTOV V RAZREDU 

 

V razredu je veliko otrok, ki se med sabo razlikujejo po vrednotah, prepričanjih, željah, 

potrebah, domači vzgoji, karakterju, občutku za sočloveka …. Učenci se tudi učijo na 

drugačne načine, dosegajo raznovrstne rezultate, drugače razmišljajo in tako z lahkoto pride 

do konfliktov v razredu. Ana Pačnik v svojem članku omeni, da je praksa pokazala, da 

pametneje ravnajo tisti, ki se konfliktom ne izogibajo, ampak se jih naučijo reševati (Pačnik, 

2002). Kadar pa učenci nimajo oblikovanih komunikacijskih veščin in se ne znajo mirno 

pogovoriti, konflikta ne bodo rešili. Zatorej podpiram misel Pačnikove, v kateri pravi, da bi 

tako doma kot v šoli otroke morali naučiti spretnosti preprečevanja in razreševanja konfliktov. 

Obogatiti bi morali učenčevo besedno in nebesedno sporazumevanje, zmožnost poslušanja, 

argumentiranja in izražanja čustev. Tako se bodo lažje spopadali s konflikti in se v razredu 

bolje počutili.  

 

 

Iz lastne prakse se spominjam, da v razredu pride hitro do konfliktov in to do najrazličnejših. 

Tudi od razreda je odvisno, kakšni konflikti bodo nastali. Učenci, še posebej mlajši, pa 

pogostokrat odražajo stanje, ki vlada doma. V resnici se niti ne zavedajo, da je stanje doma 

zelo napeto in mučno, ampak v šoli to odrazijo tako, da npr. udarijo sošolca, ker se ne strinja s 

predlogom, postrežejo s kakšno ostro besedo, pa niti ne vedo, kaj pomeni, začnejo kričati, se 

jokati, loputajo z vrati.  

 

Učitelji, ki imajo veliko dela in obveznosti, včasih na spore in probleme gledajo kot na izgubo 

časa in takoj pomislijo na dragocene minute, ki bodo zmanjkale pri obravnavi učne snovi.  

Velikokrat na hitro, z jezo in z ustaljenimi vedenjskimi vzorci poiščejo krivca, utemeljijo 

krivdo in največkrat sami najdejo ˝najboljšo rešitev˝ (Kovačič, 1999). Zaradi takih odnosov in 

komunikacije prihaja do konfliktov. 

Ana Pačnik (2002) poudarja, da se s kaznovanjem oz. prejemanjem vzgojnih ukrepov učenci 

ne bodo naučili odgovornega ravnanja, niti ne bodo znali oblikovati pozitivnega mnenja o 

sebi in drugih.  

 

Pomembnih težav, s katerimi se spopadamo, ni mogoče rešiti na isti ravni razmišljanja, na 

kateri smo bili, ko smo jih ustvarili (Albert Einstein). 
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Avtorji v priročniku Biti mladostnikom starš opisujejo 6 korakov reševanja medosebnih 

problemov: 

1. problem je treba poimenovati, 

2. zanj poiskati več možnih rešitev,  

3. pretehtati posledice le-teh, 

4. se odločiti za najboljšo možnost, 

5. uresničiti odločitev ter 

6. se vprašati, ali je problem rešen. 

Če ne, se vrnemo na prvi korak (Gostečnik idr., 1999, v Pačnik, 2002). 

 

Za medčloveške odnose je dobro razviti nekatere spretnosti (zaznavne, kognitivne, vedenjske, 

afektivne). Te omogočajo: 

 točno zaznavanje ljudi, dogajanj, 

 zmožnost točnega presojanja, 

 kaj reči in kaj storiti v dani situaciji, 

 ustrezno čustveno izražanje in odzivanje (Lamovec, 1993). 

 

K. Anderson v svojem delu Učinkovito reševanje konfliktov navaja Kontrolni seznam za 

učinkovito reševanje konfliktov na 110 načinov, jaz pa sem povzela le nekaj tistih, ki so se mi 

zdeli najbolj uporabni za moj razred v empiričnem delu: 

 

1. Pretehtajte vse možnosti in eno izberite. 

2. Spoznajte sebe in to, kar je za vas najpomembnejše. 

3. Spoznajte, kako delujete v raznih situacijah in kje so viri pozitivne moči. 

4. Seznanite se s potrebami drugih. 

5. Seznanite se, kaj pomenijo besede in obnašanje drugih. 

6. Ne bodite prepričani, da veste, kaj si drugi želijo. 

7. Iščite pozitivne namene drugih. 

8. Zaznajte skrbi drugih. 

9. Ne skoparite s pohvalami. 

10. Bodite odkriti. 

11. Če je potrebno, prosite tretjo osebo, ki jo obe strani spoštujeta, naj posreduje. 

12. Bodite prilagodljivi. 

13. Ohranite dobro voljo. 

14. Storite, kar ste obljubili in še več. 

15. Pokažite svojo dobronamernost. 

16. Bodite pravični. 

17. Pošalite se na svoj račun (Anderson, 2007, str. 106). 
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1.8.  KONFLIKTI PRIVEDEJO DO NASILJA 

 

Nasilje je dejanje, ki vključuje agresijo in se pojavlja med osebama ali med stranema, kjer je 

ena šibka, druga pa močna. Prva asociacija, ki jo po navadi dobimo ob besedi nasilje, je 

fizično nasilje. ˝Večina socialnih pedagogov definira agresivnost kot obnašanje, ki želi 

povzročiti negativne rezultate (npr. bolečino, trpljenje, smrt) drugi osebi ali osebam.˝ (M. 

Nastran-Ule str. 236 po Gergen 1986). 

V priročniku Nasilje je out, mi smo in pa potrdijo, da je največ nasilja verbalnega, torej učenci 

obrekujejo, ostalim dajejo neprimerne vzdevke, ustrahujejo druge … Pogosta oblika je tudi, 

ko se učenci izogibajo določenih in jih namerno izključijo iz skupine. Takšno obliko nasilja 

imenujemo socialno izključevanje (Demšar Goljevšček, Klajdarič, Kušar, Mandl, Prgić, 

Samolejko, Stojadinoivič, Škobalj, Trplan, 2010). 

Nasilje lahko v času šolanja, kakor tudi kasneje v življenju, zelo vpliva na otroka. Vpliva tako 

na žrtve nasilja kot tudi na nasilneže. Žrtve so pogostokrat depresivne, osamljene, imajo nizko 

samopodobo, večkrat imajo glavobole, v času šolanja pa se tudi izogibajo šoli in izostajajo od 

pouka. Pri nasilneži pa se pojavlja nasilno in težavno vedenje. 

Veliko agresivnih dejanj se zgodi pod vplivom močnih čustev, kot so strah, ljubosumje, jeza, 

razočaranje, vendar emocije niso vedno nujno prisotne. Ljudje, ki so še tako pod vplivom 

močnih čustev, lahko odreagirajo popolnoma neagresivno.  

V svojem članku Jožica Možina (Sodobna pedagogika, Možina, 1996) uporablja izraz 

trpinčenje – ena oblika nasilja. Trpinčenje je beseda, ki sovpada z angleškim izrazom 

bullying, kar pomeni uporaba moči in nasilja, da prestrašiš ali poškoduješ druge ljudi. To je 

specifičen in pogosto uporabljen izraz v angleški literaturi in se nanaša na obravnavo 

specifičnih oblik nasilja med vrstniki. Jožica po raziskovalki Besagovi (1989) omeni tri vidike 

trpinčenja: 

 besedno (zmerjanje, vzdevki, draženje …), 

 telesno (pretepanje, brcanje, porivanje …), 

 psihološko (zavračanje, laganje, ustrahovanje…). 
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V SSKJ-ju pa sem našla nekaj definicij: 

   trpínčiti  -im nedov. (   )  

1. povzročati komu trpljenje: trpinčiti ljudi, živali; duševno, telesno trpinčiti;  

2. nav. 3. os., ekspr., z oslabljenim pomenom s svojim pojavljanjem, obstajanjem povzročati 

komu trpljenje, neugodje: trpinčijo ga hude bolečine, dvomi; bolezen ga že dolgo trpinči; 

lakota, žeja ga trpinči.  

 

     nasílje  -a s ( ) dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska: nasilje raste, se 

širi; tam vlada nasilje; upirati se nasilju; biti kaznovan zaradi nasilja; z nasiljem kaj doseči; 

brezobzirno, duhovno, ekonomsko nasilje.  

 

Nasilje se zagotovo pojavlja v vsakem razredu, ne smemo pa takoj asociirati na pretepanje in 

verbalno nasilje. Zagotovo se najdejo kakšne žaljivke in mogoče kakšno izogibanje, zatorej 

imamo žrtve in nasilneže povsod.  

 

Žrtve so lahko pasivne, imajo nizko samopodobo, so šibkejše in plašne. Provokativne žrtve 

namerno provocirajo druge in jim nagajajo. Odvisne žrtve pa želijo doseči neko sprejetost in 

popularnost v skupini, zato igrajo razrednega klovna in včasih tudi ne pokažejo svojih pravih 

učnih sposobnosti zaradi bojazni, da bi jih izključili iz skupine (Možina, 1997, po Besag, 

1989).  

 

Žrtve pa po navadi najlažje najdemo po njenem zunanjem videzu in osebnostnih lastnostih. 

Žrtve so fizično šibke in imajo v zunanjosti neko specifiko, npr. nosijo očala, imajo pegice, 

nepravilno zrasle zobe … So zaprti vase, o sebi imajo slabo podobo, zdi se jim, da so 

neuspešni. Imajo dobre odnose v družini, z vrstniki pa so zelo previdni in nimajo veliko 

prijateljev.   

Nasilneži pa se izdajo s svojo agresivnostjo in močno potrebo po obvladovanju drugih. Hitro 

se razjezijo, vendar imajo dobro samopodobo. Na domače niso preveč navezani, pogosto so v 

družbi in to takšni, ki podpira njegova nasilna dejanja (Pušnik, 1997). 

 

Nasilneži pa so dominanti; ti so močnejši od vrstnikov in imajo več samozaupanja kot drugi. 

Zdi se, kot da uživajo v konfliktih in agresivnih spopadih, niso pa tako nepriljubljeni. Vedno 

imajo vsaj dva spremljevalca, s katerima kažejo svojo premoč.  
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Anksiozni nasilneži imajo manj zaupanja in so bolj strahopetni, so pa tudi manj priljubljeni. 

Po navadi jih spremljajo še težave od doma ali šolski neuspeh (Možina, 1997, po Besag, 

1989). 

 

Jožica Možina, avtorica članka Trpinčenje med učenci in vloge obeh spolov, pa povzame po 

Besag (1989) tudi to, da obstajajo učenci z dvema vlogama: so nasilneži in žrtve. So učenci, 

ki so trpinčeni in 6 % takšnih tudi trpinči druge. Od občasno trpinčenih pa 18 % trpinči druge. 

Učenci z dvojno vlogo so še manj priljubljeni med vrstniki kot ostali nasilneži.  

 

1.9.  ALI JE SPOL POMEMBEN? 

 

Norveški raziskovalec Olweus (1993) je ugotovil, da so dečki pogosteje žrtve nasilja kot 

deklice. Pogosteje trpinčijo dečki kot deklice, vendar dečki trpinčijo tako dečke kot deklice, 

deklice pa trpinčijo predvsem samo deklice. Tudi deklice trpinčijo dečke, vendar s pomočjo 

drugih fantov (Demšar Goljevšček, Klajdarič, Kušar, Mandl, Prgić, Samolejko, Stojadinoivič,  

Škobalj, Trplan, 2010). 

 

Fantje izvajajo predvsem fizično obliko nasilja, deklice pa predvsem verbalno. Tudi dečki 

izvajajo verbalno obliko, deklice pa fizične ne v večji meri. Deklice sodijo k anksioznim 

nasilnežem, saj so bolj strahopetne in nimajo veliko zaupanja ter niso najbolj priljubljene. 

Dečki pa sodijo predvsem k dominantnim nasilnežem, kajti fizično so močnejši od vrstnikov. 

Niso nepriljubljeni in pogosto imajo vsaj dva spremljevalca.  

 

2. KOMUNIKACIJA 

Da bi konflikte čim uspešneje in mirneje reševali, se moramo izuriti v komunikaciji, ki je 

lahko verbalna in neverbalna.  

Če želimo ali ne, če se zavedamo ali ne, se ob verbalni komunikaciji sporazumevamo tudi 

neverbalno, komuniciramo s celim telesom: mencamo z nogami, gledamo v tla, pordimo, 

kadar nam je nerodno, vrtimo lase, grizemo ustnice, težje dihamo, izvajamo določeno mimiko 

telesa in obraza. Tudi znotraj jezikovne komunikacije izvajamo ˝dodatke ob komuniciranju˝, 

to so glasni poudarki, kriki ali pa čustveni premori. Komuniciramo pa tudi s simboli, ki niso 

verbalne narave, ampak so to prometni znaki, podobe ali pa sama konkretna situacija.  
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Na primer: dogajanje v enem prostoru lahko človeku, ki stopi vanj, pove, ali je zaželen ali ne 

(Nastran-Ule, 1992, str. 193).  

Odrasli ljudje se lažje kontroliramo in manj izrazimo naše realno počutje. Pri otrocih pa 

pretvarjanje ni pomembno, oni povedo in pokažejo, kaj jim ni všeč. Če odraslim ljudem ni 

všeč sodelavka, ji tega ne bomo povedali, ker z njo delamo in sodelujemo in nočemo ustvariti 

napetega odnosa. Nikoli ne veš, kdaj nekoga potrebuješ. V razredu pa je malo drugače. 

Sošolka, ki ni priljubljena oziroma je res nihče ne mara, bo to vedela: nihče ne bo hotel z njo 

sedeti, nihče ne bo hotel biti z njo v paru, pri izvajanju sprostitvenih iger, kjer bi se masirali, 

ne bo nihče hotel masirati nje in vedno, kadar bo želela nekaj povedati, bo to spremljalo val 

cmokanja, izdihovanja, zavijanja z očmi in posmehovanja ter zaničevanja. 

 

Komuniciranje je torej obsežno področje, kjer človek komunicira enovito, torej verbalno in 

neverbalno, vseeno pa bom ločila ta dva vidika komunikacije, posvetila pa se bom neverbalni 

komunikaciji.   

 

2.1.  NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

   

     ˝Neverbalno komunikacijo nekateri imenujejo tudi 

gibalna komunikacija oziroma govorica telesa. Verbalna komunikacija 

je pod našo kontrolo, neverbalne pa se dostikrat ne zavedamo.˝ 

(Ropotar Jagodic, 2009, str. 19).  

˝Govorica telesa je splošen pojem, s katerim označujemo vsakršno sporazumevanje telesa z 

njegovim okoljem.˝ (Molcho, 1996, str. 8). 

 

Kot pravi Mirjana Nastran-Ule v svojem delu Socialna psihologija, je težje dekodirati in 

reagirati na verbalna sporočila kot na neverbalna. Lažje in hitreje prepoznamo izraz na 

obrazu, mimiko telesa, kot pa spremljamo in povezujemo verbalno komunikacijo, kjer 

moramo razmišljati in biti zavestno aktivni pri njenem dekodiranju in formulaciji.  

˝Nezavedno sprejemanje nebesednih telesnih izrazov sogovorca nam veliko bolj kot njegove 

besede olajša vživljanje v njegovo doživljanje in ustrezno odzivanje nanj. Bolj kot besede 

˝strah me je˝ razgiba naš čustveni odziv človekov zbegani pogled, trepet rok, pospešeno 

dihanje, nemir.˝ (Tomori, 1990, str. 112). 

Sistem neverbalnega izražanja je evolucijsko starejši in zato bolj prilagojen komunikaciji 

emocionalnih sporočil kot verbalni sistem.  
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Z jezikom oz. govorom bolje sporočamo informacije o zunanjem svetu, neverbalna sporočila 

pa so bolj primerna v izražanju občutij in emocij. Kljub razlikam pa se verbalna in neverbalna 

komunikacija dopolnjujeta (Nastran-Ule, 1992). 

 

Telo ima neskončno različnih možnosti izražanja. Z njim ustvarjamo majhne, nezavedne gibe,  

ki lahko kažejo le na neko stanje in ne kličejo k pogovoru. Signali, ki jih oddaja telo, nam 

povedo, ali je neka oseba žalostna, utrujena, vesela, vendar je to neko stanje in ne tema za 

pogovor. Nekdo pa se vseeno lahko ustavi in žalostnega človeka na klopi v parku vpraša: ˝Je 

vse v redu, vam lahko kako pomagam?˝ 

Človekovo počutje je povezano z govorico telesa. Če se ne počutimo dobro, se tudi gibljemo 

drugače, kot če bi bili zdravi in polni energije. Vsako čustvo in razpoloženje se prek telesa 

izrazi na svoj način.  

 

˝Govorica telesa oz. neverbalna komunikacija je zelo pomembna v našem komuniciranju z 

drugimi. Sestavljena je iz: 

 vedenja telesa (drža, usmerjenost in gibov telesa pri sedenju, stoja, hoja in 
ležanje), 

 mimike (čela, lic, brade, obrvi, ust), 

 očesnega stika (pogleda, zenic, očesnih mišic), 

 govora (hitrosti, ritma, jakosti in barve glasu, artikulacije, melodije, jasnosti, 
smeha, glasov brez verbalne vsebine), 

 gestikulacije (govorice rok, velikih in majhnih kretenj),  

 dotikov,  

 oblačenja, 

 vedenja v prostoru (intimnega, osebnega, družabnega, območja telesne razdalje), 

 vedenja v času (intimnega, osebnega, družbenega in časa za srečanja), 

 zunanjega konteksta (zunanjih okoliščin med komuniciranjem.)˝ (Brajša, 1993, 

str. 31, 32). 

 

Neverbalna komunikacija je v večji meri prirojena, lahko pa pripomore k večji zavestnosti 

obnašanja. S svojo držo, kretnjami in mimiko obraza lahko pokažemo in izrazimo resnost 

problema, jasnost ali napetost situacije ali pa sproščenost in pomirjenost situacije. Včasih pa 

lahko kretnje uporabimo kot zavajanje drugih glede svojih namer. Takšno dopolnilno 

neverbalno komunikacijo imenujemo ˝pojasnitev s telesom˝ (Nastran-Ule po Goffman, 1971).  
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˝Šele ob neverbalnem spremstvu dobi izgovorjeno sporočilo svoj pomen in smisel.  

Neverbalna sporočila lahko celo okrepijo, oslabijo, ali celo razveljavijo izgovorjeno besedo.˝ 

(Brajša, 1993, Pedagoška komunikologija, str. 34). 

 

2.2.  FUNKCIJE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE 

 

Verbalna in neverbalna komunikacija sta med sabo tesno povezani in prepleteni, vendar ima 

vsaka svoje lastnosti in funkcije. 

Neverbalno komunikacijo uporabimo tedaj, kadar je nekaj težko ali nemogoče verbalno 

izraziti ali pa si z neverbalno komunikacijo pomagamo podkrepiti, ojačiti ali omiliti verbalno 

sporočanje. Nastran-Ule navaja po Forgas in Argyle pet osnovnih funkcij neverbalne 

komunikacije: vodenje socialne situacije, sporočila o sebi, komunikacija emocionalnih stanj, 

komunikacija stališč in kontrola kanalov (Nastran-Ule po Argyle, 1969, in Forgas, 1987). 

 

2.2.1. Vodenje socialne situacije 

Med sogovorcema ali med sogovorci poteka socialna situacija, ki jo je treba voditi. Treba 

je nakazati začetek in konec, pa tudi vmesni signali so dobrodošli. Brez neverbalnih 

sporočil je težko začeti ali končati neko srečanje. Za začetek uporabimo pogled v oči, 

potem pa se vrstijo rahli nasmehi, kimanje, rahli prikloni z glavo. 

Med komunikacijo si moramo signalizirati pozitivne ali negativne odzive, tako pogovor 

lažje steče, mi pa se zavedamo, kaj sogovornik doživlja ali misli. Če se pogovarjam s 

prijateljem, ta pa gleda na uro, mi želi sporočiti nekaj negativnega; ali se mu mudi ali pa 

se dolgočasi. Če otrokom pripovedujem zgodbo, oni pa poslušajo z odprtimi usti in 

gledajo z velikimi očmi, pomeni, da jim je zanimiva.  

 

2.2.2.  Sporočila o sebi 

Ljudje v okolje nenehno pošiljamo informacije o sebi. To so informacije o rodu, spolu, 

starosti, položaju in o individualnih specifičnostih. To so spontana, nezavedna sporočila. 

Zraven pa sodi naša sposobnost umetne samopredstavitve. Predstave, ki jih ima posameznik 

sam o sebi, spreminja v telesne signale, ki jih drugi dekodirajo. S sposobnostjo zavestne 

manipulacije signalov lahko posežemo tudi na področje navidezno trdnih, objektivnih 

signalov, kot so signali za starost, spol, raso, telesne značilnosti. Nekateri ljudje se v 

manipulaciji zelo dobro izkažejo in svojo samopredstavitev pogosto spreminjajo. Če uspemo 

pri drugih vzbuditi dober vtis o sebi, tudi v sebi vzpostavimo dobro samopodobo. Pri sami 

predstavitvi pa nam verbalna komunikacija ne pomaga kaj veliko, kajti ne moremo se pred 
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drugimi bahati, da smo prijazni, ustrežljivi, potrpežljivi, nasmejani, dobrosrčni, ampak je 

najbolje in najlažje to dokazati: priskočimo zraven, kjer je potrebna pomoč, se nasmehnemo, 

na avtobusu pustimo prost sedež za starejše ljudi, pozdravimo mimoidoče … Površinske 

značilnosti osebe, kot so bogastvo, seksualna želja ipd. pa lahko pokažemo neposredno z 

ustreznimi oblačili, z zunanjo pojavo in z okrasjem, nakitom.  

 

2.2.3.  Komunikacija emocionalnih stanj  

Naša čustva in čustvene nianse zelo težko v popolnosti izrazimo z besedami. Velikokrat je 

čustva težko identificirati z besedami. Veliko lažje je sporočanje skozi mimiko obraza, drže 

telesa in geste rok. Nekatere raziskave kažejo, da ljudje lahko celo umetno stimuliramo neka 

čustva, da se pripravimo na primerne grimase na obrazu (Natran-Ule, str. 198 po Forgas, 

1987, str. 136). Da lahko nekomu ustno izpovemo svoja čustva, je tudi kulturno določeno in 

natančno regulirano s številnimi pravili. Kdo, komu, kdaj, kako in v kakšnih okoliščinah 

lahko verbalno izrazi svoja čustva. Zato večji del izražanja čustev pade na neverbalni način 

izražanja. Nekateri izrazni signali so posledica fizioloških reakcij, na primer izraz na obrazu 

pri utrujenosti, razburjenosti nastane brez namena sporočanja. Nekatere emocionalne izraze 

pa oddajamo kot zavestne socialne signale. Vsi ljudje niso enako sposobni v izražanju in 

interpretiranju čustev. Sodeč po raziskavah smo ženske mnogo bolj izrazne.  

 

2.2.4.  Komunikacija stališč 

Naša stališča lahko izrazimo verbalno ali neverbalno, toda neverbalne geste po svoji vsebini 

daleč presegajo verbalno vsebino. Če nam je včasih nerodno ali pa nas je strah izraziti svoje 

stališče, se zatečemo k neverbalni komunikaciji. Če nam sogovornik v socialni situaciji sledi 

in je pozoren na naše geste in mimiko obraza, nam lahko pride nasproti in nam pomaga pri 

verbalnem izražanju.  

Ta sporočila niso vedno samo informacije o stališčih, temveč so tudi sestavina vodenja 

situacije. Raziskave kažejo, da so različni signali v vodenju situacije različno učinkoviti. 

Najučinkovitejše so obrazne geste, nato glasovne modulacije, najmanj učinkovite pa so 

besede.  

Ste že slišali za pregovor ˝Kdor molči, devetim odgovori˝? 

 

2.2.5.  Kontrola kanala 

H kontroli situacije sodi nadzor in vodenje nad tem: kdo govori, kako dolgo govori in ali bi še 

kdo kaj dodal oziroma začel z novo temo. V skupini naj bi govoril le eden, ostali pa naj bi ga 

poslušali. To pomeni, da moramo racionalno koordinirati sprejemanje in predajanje pravice 

do govora, tako da gre v izgubo čim manj informacij.  
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Kontrola kanala pomeni tisto funkcijo, v kateri neverbalni signali kontrolirajo uporabo 

verbalnega kanala. Govorec signalizira ostalim, da je pripravljen poslušati kakšno mnenje, 

vplesti nekoga v pogovor ali podajanje informacij zaključiti. To lahko naredi s pogledom, z 

gesto, s spuščanjem glasu ipd. Če se nekdo želi priključiti pogovoru ali dobiti besedo, lahko to 

nakaže z dvigom roke, s pogledom, z gesto ali z vzdihom. Verbalna komunikacija pa se ne 

zmoti kljub kompleksnosti neverbalnih signalov.  

 

2.3.  KLASIFIKACIJA NEVERBALNIH SPOROČIL 

 

Komunikacija je sestavljena iz neverbalnega in verbalnega sporočanja in iz mnogih signalov. 

Vedno so prisotni pogledi, geste, glasovi, medosebna distanca, dotik, prekrižane ali 

neprekrižane roke, prekrižane ali neprekrižane noge, hitrost govora, poudarki v govoru. Kot 

trdi avtorica Nastran-Ule, neverbalna sporočila niso nikoli oddana ali sprejeta le v eni sami 

modaliteti.  

 Pogled je eden od najpogostejših in najbolj učinkovitih neverbalnih signalov.              

Od konteksta je odvisno, kaj vsakokrat pogled pomeni. Lahko pomeni intimnost, 

privlačnost, agresijo, superiornost, sovraštvo, jezo, odločnost itd. Odvisno pa je tudi,   

o čem se sogovorca pogovarjata. Če je govorec učitelj in kara učenca, bo učenec 

zagotovo gledal v tla ali vstran, učitelj pa v učenca.   

 Pomembna je tudi razdalja med partnerjema in telesni dotik. ˝Razdalja je odvisna od 

donosa med sogovorcema in od situacije, dotik pa sodi med najpomembnejše 

neverbalne signale v prvih letih otrokovega življenja in predstavlja velik del 

interakcije med starši in otroki˝ (M. Natran-Ule, 1992, str. 202). V vsaki kulturi pa je 

zopet drugačna navada in pravilo glede dotikov.  

 Prav tako omenim paralingvistične znake, ki so spremljevalci govorjenja in način 

sporočanja. Poudarki besed, ritem govora, višina glasu in tempo govora. Jok, stokanje, 

žvižganje, vzdihovanje pa niso nujno vezani na verbalno sporočanje.  

 Tudi geste so oblike telesnega govora. Te se od kulture do kulture razlikujejo. 
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2.4. KOMUNIKACIJA SKOZI GIBANJE 

 

˝Telo je instrument, s katerim se sporazumevamo in izražamo.˝  

 (Laban, 2002, str. 66). 

 

Že primitivna ljudstva so se sporazumevala samo z gibanjem, mimiko in z nenavadnimi 

kretnjami. Tako so izrazili svoje želje, potrebe, čustva in sklepali dogovore.  

 

Gibanje je dogajanje v času in prostoru. Gibljemo se, da preživimo, spoznavamo svoje okolje, 

se mu prilagajamo in ga spreminjamo. Gibamo se, da vzpostavljamo stike in komuniciramo. 

Več avtorjev utemeljuje enovitost človekove telesnosti in duševnosti in ne ločuje telesa od 

uma (Kroflič, 1992). 

 

Sodobna psihologija poudarja, da je zaznavanje sveta s čutili zelo pomembno, kajti vse tisto, 

kar doživimo, zaznamo s pomočjo lastne izkušnje, nam ostane bolje zapisano v našem 

spominu. Zato sodobni pedagoški pristopi vse bolj vključujejo ustvarjanje z glasom in 

zvokom, barvo, glino in tudi z gibom (Zagorc, 1994). 

 

 

Skozi gib in gibanje se izražamo v gibalnih oblikah oziroma v oblikah gibanja. Te nastanejo z 

uporabo našega telesa, zato je priporočljivo, da se na gibanje in izražanje skozi gib čim prej 

navadimo oziroma ga ohranjamo iz vrtca in šole, kajti z več vaje in sproščenosti bomo veliko 

lažje izražali svoja čustva in se bolj sprostili tudi, ko bomo že starejši (Zagorc, 1994). 

 

 

3. EMPATIJA 

˝Je oblika čustvenega vživljanja v druge ljudi in ima poseben pomen znotraj medosebnih 

odnosov. Biti empatičen pomeni učinkovito reagirati z namenom koristiti nekomu drugemu 

bolj kot nam˝ (Warden, Christie, 2001 po Hoffman, 1987, str. 10).  

Empatijo lahko izražamo do znancev in do ljudi, ki jih poznamo in o njih veliko vemo. Lahko 

pa jo izražamo tudi do ljudi, ki jih ne poznamo dobro ali pa jih sploh ne, a smo seznanjeni z 

njihovo situacijo, npr. žrtve revščine, vojne ali kriminala, katere spremljamo preko medijev. 

Celo dve leti stari otroci lahko izražajo empatijo, če so na primer žalostni, kadar vidijo 

njihovega prijatelja žalostnega. V takšnem primeru strokovnjaki poimenujejo empatijo 

egocentrično, ker predpostavljajo, da tako vznemirjen otrok še ni sposoben razumeti, zakaj je 

njegov prijatelj žalosten in kako bi ga potolažil (Hoffman, 1987).  
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˝Empatija naj bi bila domišljijsko zavedanje emocij drugega˝ (Kroflič, 1999. str. 90). 

Empatija je pomemben element gibalnega ustvarjanja in plesnega izražanja. Prav tako je 

sestavina otroških iger z vlogami, kjer se otrok motorično in verbalno vživlja v različne 

situacije, vloge in objekte. Raziskave kažejo, da trening in spodbujanje otrok k igram z 

vlogami povečuje njihovo empatičnost (Kroflič, 1999, po Saltz. Dixon, Johnson, 1977, str. 

367–380). 

 

Razvojna pot empatije zahteva: 

 zavedanje, da se ljudje razlikujejo po individualnosti,   

 zavedanje psihičnih stanj drugih in spoznanje, da se lahko njihovi občutki spreminjajo 

glede na situacijo  počasen razvoj teh spoznanj se začenja pri treh letih, 

 zavedanje različnih stališč in življenjskih izkušenj drugih ljudi, sposobnost 

interpretirati njihove občutke v luči teh stališč ter izkušenj  razvoj teh spoznanj 

poteka postopoma od poznega otroštva naprej.˝ (Hoffman, 1987, str. 10). 

Raziskave kažejo, da je empatičnost dedno pogojena, lahko pa se je tudi naučimo. Pojav 

empatije so našli tudi pri primatih, zato je možno sklepati, da je tudi filogenetsko 

pogojena (Kroflič, 1999 po Brothers, 1989).  

Vživljanje v čustva drugih, empatija, je povezana z nudenjem pomoči. Lahko prispeva k 

večji učinkovitosti v različnih socialnih poklicih, še posebej v medicini, psihoterapiji, 

poučevanju (Kroflič, 1999 po Williams, 1989, v Klis, 1996). Empatičen učitelj bo s 

svojim delovanjem zmanjšal socialne konflikte in razdore na najmanjšo možno mero 

(Kroflič, 1999, str. 111). 

 

3.1. POMEN EMPATIJE ZA USTVARJALNO REŠEVANJE 

PROBLEMOV IN KONFLIKTOV 

 

Raziskovalci (Kroflič, Gobec, 1995 po Gallo 1989) so ugotovili, da za ustvarjalno reševanje 

problemov in konfliktov ne zadošča le tekočnost, izvirnost in prožnost mišljenja, ampak sta 

pomembni tudi empatičnost, tj. sposobnost vživljanja v situacijo, in imaginarnost, 

predstavljivost, tj. sposobnost predstavljivosti, vizualiziranja situacije.  
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S pojavom empatije se je ukvarjalo in se še ukvarja mnogo različnih psihologov. Vse 

opredelitve pojma niso enake, vsem pa je skupen proces vživljanja v drugo osebo oz. 

doživljanje druge osebe s pomočjo kinestetičnih občutkov in gibanja. V vseh razlagah 

najdemo kinestetične občutke, posnemanje gibov drugih, izvajanje ekspresivnih gibov druge 

osebe, vizualno doživljanje in predstavljanje gibanja osebe v povezavi z nekim predmetom 

(Kroflič, Gobec, 1995).  

Iz zgoraj opisanega pridemo do povezave z ustvarjalnimi igrami, saj te vključujejo 

kinestetične, gibalne in psihomotorične dejavnosti, ki prispevajo k razvijanju empatičnih 

sposobnosti.  

V ustvarjalnih igrah so udeleženci postavljeni v tridimenzionalni, prostorski problem, ob 

katerem se jim aktivirajo tako levo-hemisferični miselni procesi kot tudi desno-hemisferično 

celostno doživljanje. Pri izvajanju gibalnih iger, uprizarjanju iger vlog, gibalnemu izražanju 

se udeleženci kinestetično in psihomotorično vživljajo v problem ali konfliktno situacijo in 

prav tako v reševanje konflikta. Na tak način se učijo in urijo v vživljanje v življenjske, 

realne, vsakdanje situacije in razreševanje le-teh. S tem si razvijajo sposobnost vizualiziranja 

(videnja, kako bi bilo …) in empatije (vživljanja, kako bi bilo …) (Kroflič, Gobec, 1995).  

 

4.  USTVARJALNOST IN USTVARJALNI GIB 

4.1. USTVARJALNOST 

 

˝Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, je sposobnost, osebna lastnost 

in poteza.  

Ustvarjanje je delovanje in odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju in 

preoblikovanje informacij˝ (Kroflič, Gobec, 1992, str. 22). 

Ob besedi ustvarjalnost se nam zagotovo porajajo same pozitivne besede in ob tej dejavnosti 

nam zagotovo ne more biti dolgčas. Z ustvarjalnostjo lahko učenci marsikaj spremenijo, 

izboljšajo, se nekaj naučijo. Če otroci še niso dobro razviti na govornem in pisnem področju, 

pa se na gibalnem področju nekaj dogaja že od rojstva, kjer so gibalno najbolj aktivni.  

Ustvarjalnost ima fiziološko osnovo in ta osnova je v dveh možganskih hemisferah, pri 

katerih je leva specializirana za razumske, besedne in analitične procese, desna pa za 

prostorske, vizualne, čustvene in intuitivne procese. Delovanje desne je osnova ustvarjalnosti, 

vendar le v povezavi z levo (Kroflič, Gobec, 1992).  
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Ustvarjalnost pa ni enovita lastnost, saj pojem označuje več različnih sposobnosti 

ustvarjalnega mišljenja, ki so pri posameznikih različno razvite. To so iznajdljivost, bogastvo 

zamisli, izvirnost, domišljija, prožnost.  

Ugotovili so, da je za ustvarjalno mišljenje potrebna določena stopnja inteligentnosti, ki pa ni 

edini pogoj ustvarjalnega mišljenja.  

Vsak posameznik ima drugačne motive za ustvarjalno mišljenje: radovednost, potreba po 

raziskovanju in manipuliranju, potreba po dosežkih, zadovoljstvo ob reševanju kreativnih 

nalog, potreba po samopotrjevanju ….  Za ustvarjalno dejavnost je značilna notranja 

motivacija in poteka zaradi aktivnosti same, brez pričakovanja nagrad in potrditev (Kroflič, 

1992). 

Če povzamem po Kroflič (1992), je vsak človek potencialen ustvarjalec, njegova ustvarjalnost 

pa se razvije po naslednjimi tremi pogoji: 

 prisotnost dispozicij  dednost, 

 vzgoja spontanega mišljenja, ki ga omogoča sproščeno in permisivno vzdušje  

okolje, 

 učenje in trening ustvarjalnega mišljenja  lastna aktivnost. 

Vsi trije dejavniki so med seboj zelo povezani. Otrok, ki odrašča v sproščenem in pozitivnem 

okolju ob aktivnih starših ter je intenzivno vključen v okolje, bo veliko bolj ustvarjalen, 

radoveden in iznajdljiv.  

 

4.2. USTVARJALNI GIB  

 

˝Ustvarjalni gib je aktivno, telesno izrazno in povezovalno sredstvo.  

Z njim lahko sproščamo napetosti. Napadalnost, togost in apatija se lahko sprostijo na 

človeško sprejemljiv način. Ustvarjalno gibanje pomaga k integraciji uma, telesa, čustev in 

duha. Zdi se, da med rastjo, zdravjem, lepoto in ustvarjalno dejavnostjo obstaja medsebojna 

povezava. Pomembne sestavine ustvarjalnega giba so poleg plesa tudi glasba, pantomima, 

joga in igra z vlogami. Povezava vseh teh sestavin je enkraten recept za sproščenost, 

dostopnost in ustvarjalnost˝ (Vogelnik 1994: 6). 

 

Ustvarjalni gib kot celostna metoda poučevanja in učenja povezuje telesne, čustveno-

doživljajske, miselne in socialne dejavnosti. Raziskave kažejo (Kroflič, 1992, 1999) pozitivne 

učinke metode ustvarjalnega giba na motivacijo otrok, razumevanje učnega gradiva, 

pomnjenje, samozavest, medosebne odnose, strpnost, počutje učencev in učiteljev ter 

pomembne učinke na ustvarjalno mišljenje otrok (Geršak, 2003, str. 20).  
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˝V vzgojno-izobraževalnem procesu težimo k celostnemu razvoju otroka. Celostno učenje 

pomeni razumeti nekaj z umom in telesom. Celostna metoda poučevanja prepleta v vzgojno-

izobraževalnem procesu telesne, doživljajske, miselne in socialne dejavnosti. Med celostne 

metode poučevanje spada tudi ustvarjalni gib, ki omogoča zabavno raziskovanje lastnega 

gibanja s pomočjo glasbe in drugih izraznih sredstev, razvija telesne spretnosti, usmerja 

energijo, stimulira domišljijo in povečuje kreativnost˝ (Geršak, V., 2006, Plesno gibalna 

ustvarjalnost, v Borota, B., Korošec, H., Majaron, E. Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk,       

str. 61). 

 

Da bi se otroci razvijali celostno, jim moramo vzgojitelji in učitelji omogočati, da se čim več 

gibljejo. V vrtcu je lažje izvesti gibalne urice in igre, pri katerih se otroci več gibajo. Ker pa 

sem v 4. letniku študija obiskovala izbirni predmet ustvarjalni gib, sem na enomesečni praksi 

v 4. razredu izvedla vsaj eno uro pri vsakem predmetu, ki je vključevala metodo ustvarjalnega 

giba. Spoznala sem, da se pri vseh vsebinah res ne da izvesti učinkovite ure z metodo 

ustvarjalnega giba, ampak v večini primerov pa le gre, in otroci so se pri takem načinu dela 

zabavali, raje so sodelovali, veliko več stvari smo predelali, kot bi jih sicer, pa še zapomnili so 

si več, kajti med učenjem so se gibali in informacije sprejemali z več čutili. 

 

˝Prav pri ustvarjalnem gibu se otrok začne zavedati svojega telesa in raznovrstnosti svojega 

gibanja ter različnih zmožnosti sproščanje energije. Z razvijanjem motorike se razvija tudi 

celostna sposobnost nadzora telesa. Ta pa je v veliki meri odvisna od obvladovanja gibanja ter 

vpliva na kognitivni, čustveni in psihomotorični razvoj˝ (Geršak, 2003). 

 

Osnovni cilji ustvarjalnega giba in plesne vzgoje niso učenje že vnaprej pripravljene 

koreografije, ampak ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo, kot igra, kot učenje različnih vsebin. 

Ustvarjalni gib kot učni pristop otrokom pomaga razumeti pojme in vsebine z izkustvenim 

učenjem. Pozitivni učinki ustvarjalnega giba dobro vplivajo na otrokov celostni razvoj. 

Takšen pristop omogoča aktivno, kinestetično učenje, zato je še posebej priporočljiv za 

nemirne ter hiperaktivne otroke ter za otroke s posebnimi potrebami, saj lahko z ustvarjalno 

plesno-gibalno izkušnjo gradijo lastno zavedanje telesa, samozavest, razvijajo ustvarjalnost, 

pozitivne odnose v skupini in izražajo čustva (Bucik, Požar Matijašič, Pirc, 2011, str. 259). 
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Ustvarjalni gib torej vpliva na posameznikov psihomotorični, čustveno-socialni in kognitivni 

razvoj. 

 Psihomotorični razvoj: ob gibanju razvijamo moč, gibljivost, hitrost, vzdržljivost, 

ravnotežje, preciznost. S plesom urimo gibalni spomin, izboljšujemo ritmični posluh, 

razvijamo muzikalnost.  

 Čustveni razvoj: gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega. Ustvarjalni ples 

sprošča domišljijo, vodi do umetniškega doživljanja in izražanja, ki krepi iniciativnost, 

inovativnost in občutek svobode.  

 Socialni razvoj: za plesno dejavnost je značilno medsebojno sodelovanje. Strokovnjaki 

ugotavljajo, da ustvarjalni gib omogoča doživljati netekmovalne, ustvarjalne izkušnje, 

ki niso naravnane na uspeh. S takšnim načinom poučevanja otroke navajamo na 

sodelovanje, sporazumevanje in reševanje konfliktov v skupini.  

 Kognitivni razvoj: zadnje desetletje psihologi ugotavljajo tesno povezanost med 

uporabo telesa in razvijanjem drugih spoznavnih možnosti. Priznani psiholog Howard 

Gardner opisuje kinestetično inteligentnost kot eno izmed sedmih človekovih 

inteligentnosti 

(Bucik, N., Požar Matijašič, N.,  Pirc, V. 2011).  

 

˝Čeprav se metode poučevanja skozi čas spreminjajo in izpopolnjujejo, se še vedno veliko 

učiteljev odloča za tradicionalnejši pristop, kljub pestri izbiri sodobnih metod poučevanja. 

Vzroke za nastalo stanje najdemo predvsem v preobremenjenosti učiteljev, njihovi 

neinformiranosti in strahom pred novimi metodami˝, pravijo avtorice Geršak, Novak in 

Tancig, ki so leta 2005 končale z raziskavo, v kateri so ugotavljale, pri katerih predmetih na 

nižji stopnji osnovne šole se ustvarjalni gib najpogosteje uporablja in ugotoviti učinke 

ustvarjalnega giba ter sprostitvenih dejavnosti na učence.  

 

Skozi raziskavo, ki je zajemala 164 seminarskih nalog učiteljic in vzgojiteljic, ki so se v letih 

1998–2004 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v okviru Modula 1 -  Pedagoško delo v 1. 

razredu s poudarkom na opismenjevanju v prvem triletju osnovne šole udeležile delavnice 

Celostna metoda učenja in poučevanja, so avtorice članka ugotovile, da se metode 

ustvarjalnega giba v naših šolah še vedno razmeroma malo vključuje v pouk. 26,3 % otrok, ki 

so bili deležni takšnega načina poučevanja, navajajo, da so se učili razne rajalne igre, plesne 

in sprostitvene igre. Poučevanje z ustvarjalnim gibom se najpogosteje uporablja pri 

slovenskem jeziku in glasbeni vzgoji. Pri uvajanju metode ustvarjalnega giba zaznamo nekaj 

odstotkov negativnih učinkov, to pa je zadržanost učencev. Najpogosteje so zadržani dečki, 

vendar se z vztrajno uporabo ustvarjalnega giba odpravi tudi ta negativni učinek.  
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Učiteljice, ki so bile zajete v raziskavi, so najbolj uporabljale didaktične igre, s katerimi si 

učenci razvijajo psihomotorične, socialne in intelektualne sposobnosti. Največkrat so bile 

omenjene igre: ristanc, pantomima, trden most, barvice, skriti zaklad, kipar dela kipe. 

Uporabljale so tudi ples (valček, polka), lastno koreografijo in uporabile so pomoč otrok pri 

sestavu koreografij. Zajete so tudi sprostitvene igre in gibanje ob pravljici (Geršak, Novak, 

Tancig, 2005, Ustvarjalni gib pri pouku – še vedno neznanka za mnoge učitelje V: Partnerstvo 

fakultete in vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta).  

Pri iskanju načinov, kako vključevati gib v pouk, je, kot sem že omenila, potrebno malo 

iznajdljivosti in ustvarjalnosti učitelja, ki s pogostejšim načrtovanjem takšnega pouka že 

hitreje in samozavestnejše pripravlja in poišče razne naloge in načine zabavnega poučevanja.  

 

4.3. OTROCI IN GIBANJE 

 

Gibanje otroka je prva in osnovna oblika spoznavanja s svetom. Za otroka je gibanje biološka 

potreba, z njim pa uravnava svojo telesno rast in razvoj, pridobiva gibalne in ročne spretnosti, 

to pa vpliva na njegov duševni razvoj. 

 

Otroci mnogo bolj kot odrasli izražajo svoje počutje z gibanjem in s telesnim stanjem. V plesu 

najdejo tudi posebno zadovoljstvo, kajti v njem odkrijejo načine sproščanja in ustvarjanja. 

Gibanje prav tako močno prispeva k samozavedanju, občutju uspeha in samozadovoljstva.   

 

Ko začnejo otroci obiskovati vrtec, se tam nenehno gibajo in so aktivni. Najosnovnejša oblika 

njihove aktivnosti je igra. Skozi to dejavnost otroci pletejo prijateljstva, razvijajo svoje fizične 

in psihične sposobnosti, si bogatijo čustveno izražanje, oblikujejo svoje obnašanje in iz dneva 

v dan postajajo samostojnejši. Skozi igro vedno odkrijejo nekaj novega in izvirnega. Igra je 

tisto, kar otroka že v prvih mesecih življenja pripravi do gibanja.  

 

Otroci, pa tudi starejši, se učijo neposredno iz izkušenj, doživljanj, reševanja problemov, 

medsebojne komunikacije, sodelovanja, samopotrjevanja. Gibanje ob igri je sredstvo za 

učenje najrazličnejših vsebin. Kadar učenje povežemo z gibanjem, se otrok uči hitreje in bolj 

učinkovito. Gibanje je vir zadovoljstva in sprostitve, zato je prisotno v celotnem vzgojno-

učnem procesu.  

 

Gibanje je tudi proces osvobajanja čustvenih napetosti in energije (Vogelnik, 1994, Tehnika 

Gibanja v plesu, str. 6). 
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Ob zgoraj navedenih povedih se navezujem na vzhodnjaški rek:  

˝Kar slišim, pozabim,  

 kar vidim, si zapomnim,  

 kar naredim (z gibanjem) razumem in znam.˝ (Kroflič, 1992, str. 13).   

 

Mlajši kot so otroci, lažje se sprostijo in se svobodno gibljejo. Starejši kot so, bolj jim je 

nerodno, težje se sprostijo in odpirajo. Mlajši otroci se igrajo s svojim gibanjem in znajo 

improvizirati na spontan in ustvarjalen način. Zakaj bi v kasnejših letih šolanja opustili ta 

način? Omogočimo otrokom, da se izražajo, da spoznajo, kakšne občutke sproža gib v njih in  

naj si dovolijo izražati čustva, misli, ideje ter naj se gibljejo na svojevrsten način  

(Zagorc, 1992). 

 

4.4. UČENJE SKOZI GIBANJE 

Učenje pomeni pridobivanje izkušenj in znanja. Učenje z gibanjem ni le pridobivanje 

motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti, ampak s povezovanjem vseh 

vzgojnih področij z gibanjem, spodbujamo otrokov emocionalni, intelektualni in socialni 

razvoj. 

Skozi plesno-gibalno ustvarjanje razvijamo izražanje in komuniciranje, razvijamo 

ustvarjalnost, krepimo pozitivne odnose v skupini, doživljanje, višje spoznavne funkcije … 

(Geršak 2007 po Kroflič 1992, Kroflič 1999, Griss 1998, Payne 1990). 

Z gibalnimi dejavnostmi si otrok razvija po Kroflič in Gobec (1995) povzete psihične funkcije 

in sposobnosti: 

 motorične sposobnosti: koordinacijo, ravnotežje, hitrost, moč, preciznost; 

 samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, 

zavedanje telesa; 

  zavedanje prostora in časa, ker je gibanje dogajanje v prostoru in času; 

 govor: razumevanje govora drugih (receptivni govor), besedno izražanje 

(ekspresivni govor); 

 zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju: občutljivost za dogajanje v okolju; 

 višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

 ustvarjalnost; 

 čustvena in socialna prilagojenost (Kroflič, Gobec, 1995, str. 31). 
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4.5. POMEN GIBANJA 

Otrok predvsem z gibanjem spoznava svoje telo in ugotavlja svojo zmogljivost. Gibanje je 

pomembno sredstvo sproščanja, nabiranja energije in zabaven način učenja. Sprostitveno 

deluje na mišično in duševno napetost otrok in odraslih. Otroke v razredu ne bomo mogli 

zadržati mirne in tihe na stolih, če jih za tiho in mirno delo ne bomo motivirali. Skozi 

ustvarjalne-gibalne dejavnosti otroke lažje motiviramo za različne učne vsebine (Kroflič, 

Gobec, 1995).  

 

Sami zase iščemo načine in možnosti gibanja, kadar potrebujemo premor, sprostitev. Pa naj 

bo to tek, lahek sprehod s prijateljico, ples ali pa pospravljanje stanovanja. Človek z gibanjem 

sprošča napetost, ki je posledica pritiska okolja, preobremenjenosti in utrujenosti. Če se tega 

pomena zavedamo, bomo otrokom omogočali čim več gibanja. 

Mnogo vzgojiteljev in avtorjev ugotavlja, da ima plesno-gibalno izražanje pri otroku izreden 

pomen za njegov telesni, gibalni, intelektualni, čustveni in socialni razvoj (Geršak idr., 2006).  

Torej govorimo o celostnem učenju, to pomeni nekaj razumeti z umom in telesom. Celostna 

metoda poučevanja prepleta v vzgojno-izobraževalnem procesu telesne, doživljajske, miselne 

in socialne dejavnosti. Med celostne metode učenja in poučevanja spada tudi ustvarjalni gib, 

ki omogoča zabavno raziskovanje lastnega gibanja s pomočjo glasbe in drugih izraznih 

sredstev, razvija telesne spretnosti, usmerja energijo, stimulira domišljijo in povečuje 

kreativnost (Geršak, 2006, 642). 

Najprimernejši način dojemanja sveta za otroka je prav gibanje. To ga spremlja že od rojstva 

in s tem raziskuje svojo okolico in dojema stvari na fizični način. Otroci se morajo nedvomno 

veliko in dovolj pogosto gibati, to pa najlažje dosežejo pri raznih športnih aktivnostih in igrah, 

ples pa ima v otrokovem svetu še nekaj drugih pomenov: spodbuja razvoj splošne motorike, 

predvsem koordinacijo gibov, orientacijo v prostoru in času, ravnotežje, gibljivost, nekoliko 

manj pa hitrost, moč, vzdržljivost in natančnost (Geršak, 2006, str. 640). 

 

Gibalne in plesne izkušnje lahko pripomorejo k integraciji fizičnega in emocionalnega ter 

tako usposabljajo otroka ali odraslega za ustreznejše odzivanje na okolje (Kroflič, 1999, str. 

23). 

Puretz (1987), Gurley, Neuringer in Massee (1984) (v Geršak, 2006, str. 644) ugotavljajo, da 

je s plesom (gibanjem) mogoče povečati občutek dobrega počutja, zmanjšati anksioznost in 

depresivna razpoloženja ter povečati kreativnost, samozaupanje, motivacijo, doživljanje, 

sproščenost, zdravje in količino energije.  

Učenci radi obiskujejo pouk, če se učijo na zabaven in prijeten način, tudi konfliktov med 

njimi je manj.  
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4.6. USTVARJALNE-GIBALNE DEJAVNOSTI PRI POUKU  

Pri takšnih dejavnostih se otroci izražajo z gibanjem, oblikujejo in ustvarjajo različne učno-

vzgojne vsebine. Oblika dela je lahko frontalna, skupinska ali individualna. Ustvarjalne-

gibalne dejavnosti lahko uporabimo pri vseh vzgojno-izobraževalnih predmetih, kar sem 

ugotovila sama med svojo enomesečno prakso, kjer sem pri vsakem predmetu izvedla vsaj 

eno učno uro, ki je vključevala metodo ustvarjalnega giba. Učitelji ne potrebujemo nobenega 

plesnega ali gibalnega predznanja, ampak samo malo iznajdljivosti in inovativnosti, učenci pa 

imajo svoje lastno gibanje, ki služi izražanju, komuniciranju, oblikovanju in ustvarjanju.  

 

Razvrstitev gibalnih dejavnosti (po Kroflič, Gobec, 1995, str. 99): 

4.6.1.  Gibalne in rajalne igre 

Načrtujemo jih predvsem pri športni in glasbeni vzgoji, saj sta ta dva predmeta najbolj 

usmerjena na gibanje, ustvarjanje in premikanje (športne igre, ples … ). Seveda pa jih lahko 

vključimo tudi v druga vzgojna področja (matematika, spoznavanje okolja, slovenski jezik, 

likovna vzgoja).  

Takšne igre imajo po navadi določena pravila in imajo velik socializacijski pomen, saj se 

morajo otroci vključevati v skupino, vključujoč govor ali petje kot neverbalno komunikacijo 

in gibalni motiv ter telesni stik kot neverbalno komunikacijo.  

 

4.6.2.   Pantomima 

S pantomimo uprizorimo in ponazorimo različna stanja, dogodke, čustva, lahko tudi navodila 

za delo. Izvajalec mora biti pri posnemanju zelo pozoren, saj se pri pantomimi izražamo samo 

s telesom in mimiko obraza. V glavi si mora ustvariti mentalno sliko in strukturo, to pa mora 

oblikovati v gibalno strukturo ob zadovoljivem telesnem gibanju. Gledalec mora pozorno 

opazovati in ponotranjiti gibalne strukture in s pomočjo teh povezati nastanek miselne slike. 

Pomembna sestavina te komunikacijske dejavnosti je izvajalčevo jasno ponazarjanje njegove 

ustvarjene miselne sheme in gledalčevo ubesedenje doživljanja in razlaganja gibov. To 

gibalno dejavnost lahko vključimo v vsa učno-vzgojna področja pri udejanjanju različnih 

vsebin. 

Med prakso v 4. letniku smo pri uri likovne vzgoje izdelovali belokranjske pisanice. Navodila 

so bila zahtevna, zato smo s pomočjo pantomime uprizorili potek dela. 
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4.6.3.  Spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno 

dramatiziranje. 

 

To so dejavnosti, pri kateri otroci uprizorijo resnične ali namišljene vsebine z gibalno in 

besedno dejavnostjo. Nebesedna in besedna komunikacija se prepletata. Plesno izražanje je 

lahko individualno ali skupinsko, otrokom pa omogoča oblikovanje gibanja ob različnih 

vsebinskih in predmetnih vzpodbudah (glasba, ples, predmeti in vsebine iz vsakdanjih 

dogodkov). 

 

Rupnik Vec (Igra vlog in simulacija kot učna metoda) pa tako razlaga Igro vlog in simulacijo. 

˝Igra vlog je ena osrednjih metod izkustvenega učenja. Opredelimo jo kot vrsto aktivnosti pri 

pouku, v kateri učenci igrajo raznovrstne bolj ali manj strukturirane situacije in vloge, da bi 

raziskali različne mentalne, ravnanjske in doživljajske možnosti. Temelji na učenju iz 

neposredne izkušnje oz. učenju ˝na lastni koži˝ ter omogoča trening raznovrstnih spretnosti in 

veščin˝ (Rupnik Vec, 2003, str. 10). 

Pri igri vlog se učenec začasno spremeni v drugo osebo in s tem prevzame tudi njeno 

razmišljanje, čustvovanje in vedenje. Cilj igralca je dobra predstavitev in oponašanje vloge.  

Ko pa igralec ohrani lastno identiteto in namišljeno situacijo odigra na način, kot bi ravnal, če 

bi se to res zgodilo njemu, pa govorimo o simulaciji. Vedenje v simulaciji je realno, 

simulirane so le okoliščine (Rupnik Vec, 2003). 

Igra vlog  nismo ista oseba in zaigramo v namišljeni situaciji, kot bi bili druga oseba.  

Simulacija  smo ista oseba in zaigramo v namišljeni situaciji tako, kot bi storili mi. 

 

Clark (1973, v Rupnik Vec, 2003, str. 10) igro vlog opredeljuje kot ˝poskus, da bi prek 

dramatizacije razjasnili situacijo oz. rešili problem˝, simulacijo pa kot tehniko, v kateri 

˝učenci nastopajo v izmišljeni situaciji, ki čim bolj predstavlja realno situacijo, tako da učenci 

situacijo razumejo in se učijo, kako ravnati v realnosti˝. 

Bistveno pri igrah vlog je analiza.  
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4.6.4. Gibalne didaktične igre 

 

To so didaktične igre, s katerimi dosegamo konkretne operativne cilje na različnih učno-

vzgojnih področjih. Ob besedni in nebesedni komunikaciji ter interakciji si otroci z njimi 

razvijajo določene psihomotorične, socialne in intelektualne sposobnosti in spretnosti. 

Gibalne didaktične igre izbiramo in prilagajamo različnim vzgojnim področjem ali jih na 

novo ustvarjamo samo oz. skupaj z otroki.   

Dejavnosti se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Za tako vrsto dejavnosti je značilno 

močno doživljanje ter individualno in skupinsko ustvarjanje z interakcijo ob spontani in 

namenski besedni in nebesedni komunikaciji.  

 

Krofličeva in Gobčeva omenjata tudi kooperativne igre: 

Te so ena izmed metod za nenasilno reševanje konfliktov. Niso le metoda mirovne vzgoje za 

otroke, so metoda za zbujanje spečega otroka v predsodkov polnih, okorelih odraslih dušah.  

S to metodo vnašamo v vse didaktike vzgojo za mir in nenasilje na vse nivoje vzgoje in 

izobraževanje, ne samo v najnižje razrede osnovne šole. Temeljijo na izkustvenem, celovitem 

in socialnem učenju, zato se jih otroci tako radi igrajo, kajti niso vezani na sedežni red, ampak 

potekajo po celem prostoru in učencem omogočajo sprostitev in ustvarjanje.    

 

Avtorji navajajo različne vrste ustvarjalno-gibalnih dejavnosti, ki pa jih učitelj pri poučevanju 

sam prilagodi glede na učence v razredu, na predmet in na temo.  

Med svojo enomesečno prakso, ki sem jo izvedla v zadnjem letniku študija v 4. razredu OŠ, 

smo z učenci pri premetu družba izvedli prirejeno igro Activity, pri kateri sem sličice in 

pojme prilagodila na učno temo Domača pokrajina. Učenci so morali narisati, opisati ali s 

pantomimo prikazati besede: vas, policija, kmetijstvo, turizem, šolstvo, pošta, toplice, promet  
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LONČARSTVO 

 

Tabela 2: Primer sličic za prirejeno igro acitivy 
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EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Konflikti nastanejo med posamezniki, skupino, narodi, najboljšimi prijatelji in tudi znotraj nas 

samih. Zaradi hitrega tempa življenja smo včasih nepremišljeni, odrezavi in izrečemo stvari, 

ki jih kasneje obžalujemo, a včasih je že prepozno. Učenci v razredni skupnosti in v šoli 

preživljajo veliko časa in konflikti oziroma nerazumevanje v razredu niso dobro, vzpodbudno 

okolje za odraščanje, vzgojo in izobraževanje. Da bi počutje posameznika v razredu  

izboljšala, sem si zamislila, kako bi lahko konflikte reševali drugače, na zabaven način. Lahko 

bi jih reševali s preventivo in to tako, da bi v času razrednih ali prostih ur izvajali socialne 

igre, igre vlog, preko teh iger bi izražali čustva z gibi in se zavedali situacije, v kateri se 

nahajamo. Tako bi v prihodnosti v nastalem konfliktu učenci ugotovili, da so se s takšno 

situacijo že spopadli in bi znali v konfliktnih situacijah drugače odreagirati – bolj umirjeno.  

 

6. CILJI RAZISKAVE 

V mojem bodočem poklicu profesorice razrednega pouka bo najverjetneje prišlo do raznih 

konfliktov med sodelavci in mano, starši in mano, učenci in mano ter med samimi učenci. To 

je neizogibno. Neizogibno pa je tudi to, da bodo konflikti v razredu vplivali na razredno 

klimo, vzgojo, izobraževanje, tkanje novih prijateljskih vezi in njihov obstoj. Kot dobra 

bodoča učiteljica si želim čim mirnejši in prijaznejši razred in zato se želim že predhodno 

dobro pripraviti na reakcije in strategije reševanja konfliktov. 

Zanima me, kako ustvarjanje oziroma izražanje z gibom pomaga pri reševanju konfliktov in 

ali se predhodno umetno ustvarjene konfliktne situacije kasneje uspešneje rešijo, kot če jih ne 

bi predhodno že uprizorili. Zanima me tudi, ali se skozi gibalne igre razvija otrokova 

empatija. 

V empiričnem delu je moj cilj z učenci ustvariti čim več dramskih uprizoritev in zaigranih 

situacij, ki se jih bodo spomnili učenci, nekatere pa bom pripravila sama. Cilj teh iger je, da se 

učenci: 

 zavedajo svojih čustev in čustev sošolcev,  

 čutijo odgovorne pri pomoči reševanja konfliktov,  

 spoštujejo sebe in druge ter 

 kontrolirajo pri prehitrem, neprimernem reagiranju. 
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7. RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

      R 1: Ali ustvarjanje z gibom oziroma plesna dramatizacija pomaga učencem pri       

             reševanju konfliktov in na kakšen način se to izraža? 

      R 2: Ali ustvarjalne plesne dejavnosti, skozi katere rešujemo konfliktne situacije, pri      

             učencih razvijajo empatijo? 

 

8. METODE DELA 

 

8.1. VZOREC 

V vzorec je zajetih 20 učencev petega razreda, od tega 10 dečkov in 10 deklic.  

 

8.2. OPIS POSTOPKA 

Ob torkih 6. šolsko uro sem prihajala na šolo, kjer sem z učenci eno šolsko uro izvajala 

dramske uprizoritve, igre vlog, reševali smo delovne liste in sestavljali zaporedje konfliktnih 

situacij s sličicami.  

 

8.3. PRIPOMOČKI 

Moji pripomočki so predhodno pripravljene konfliktne situacije, pripomočki za razdelitev 

učencev v skupine in pare (sličice, barvni lističi, izštevanke), fotoaparat in delovni listi. 

 

 

8.4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN ANALIZA PODATKOV 

Z učenci sem izvajala igre vlog, gibalne igre in dramske uprizoritve. Preveriti želim, ali 

ustvarjanje konfliktnih situacij in reševanje le-teh z gibalnimi igrami pomaga otrokom pri 

mirnejšem reševanju konfliktov v prihodnosti. Uporabila sem deskriptivno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Svoja opažanja sem sproti zapisovala in dokumentirala. 

Zapisovala sem odzive in reakcije otrok, izvedla pa sem tudi polstrukturiran skupinski 

intervju, ki sem ga na koncu analizirala in dobljene odgovore povezala z mojimi opažanji 

izvedenih ur. Podatke sem obdelala s kvalitativno analizo. 
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8.5. SREČANJA IN DELAVNICE V PETEM RAZREDU 

 

PRVO SREČANJE 

UVODNI DEL 

UPORABA KARTIC ˝KAKO?˝ 

KAKO? 

RARZPOLOŽENJA IN NAČINI GIBALNEGA, PLESNEGA, LIKOVNEGA, 

GLASBENEGA IN JEZIKOVNEGA IZRAŽANJA 

Gordana Schmidt 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/KAKOpdf/ 

 

Cilj: Ugotoviti, ali vsi učenci na enak način prikažejo isti način gibanja.   

NAVODILO 

Zamislimo si gibalni, plesni motiv. Učenci izvedejo ta motiv v različnih načinih in 

razpoloženjih.  

Gibalni motiv: s hojo prečkamo učilnico. 

Razpoloženje je zapisano na lističih, vsak učenec je izžrebal svojega in ga vrnil nazaj v 

košaro. Ostali učenci so ugotavljali, kakšen način je uporabil učenec. Zanimivo je, da lahko 

vsak učenec drugače prikaže isti način ali isto razpoloženje.  

Izločila sem nekaj kartic, predvsem tistih s težje razumljivimi besedami, kajti moj namen je 

bil, da bo vsaj nekaj učencev izžrebalo iste kartice. Kartice, ki sem jih uporabila, so naslednje: 

 

 

 

 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/KAKOpdf/
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AGRESIVNO BOJEČE 

BALETNO ČAROBNO 

ENERGIČNO FRAJERSKO 

HITRO JEZNO 

IGRIVO LENO 

JOKAVO LJUBEZNIVO 

LEBDEČE 
 

MIRNO 

NATANČNO NAVDUŠENO 

NOGOMETNO NERODNO 
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POČASI POKONČNO 

POSKOČNO 
POSTRANI 

 

PREHLAJENO PREPLETENO 

PRESTRAŠENO PRETEPAŠKO 

RAPERSKO ROBOTSKO 

SPROŠČENO SMEŠNO 

VESELO SRAMEŽLJIVO 

ZALJUBLJENO ZASPANO 

ZMRZNJENO ŽEJNO 
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Analiza in opažanja: 

Učenci so v tej igri uživali. Ni se jim bilo težko sprostiti, komaj so čakali, da pridejo na vrsto 

in izžrebajo svoj listič. Vsak je zelo suvereno prikazal svoj način gibanja in otroci so v večini 

primerov uganili, za kakšen način je šlo. Zelo smešen jim je bil primer, ko je deček prečkal 

razred BALETNO. Učenec je to dobro prikazal, sošolci so kmalu ugotovili, za kakšen način 

gre, zraven pa so se smejali in zabavali.   

Kartice, ki jih ni izžrebal nihče: Čarobno, divje, dolgočasno, igrivo, ljubeznivo, lebdeče, 

mirno, natančno, navdušeno, nerodno, počasi, pokončno, poskočno, postrani, prepleteno, 

prestrašeno, sproščeno,  sramežljivo, zaljubljeno, žejno. 

Kartici, ki sta ju izžrebali dve osebi: Baletno, frajersko. 

Najprej je en deček izžrebal kartico BALETNO. Vsi so se smejali, ko so ugotovili, kakšen 

način je prikazoval. Še en deček je izžrebal to kartico. V tem primeru smo hitreje ugotovili, za 

kakšen način gre, saj je prikazal enake gibe kot deček pred njim.  

Ena deklica in en deček sta izžrebala kartico FRAJERSKO. Dobro sta prikazala način gibanja, 

toda učenci so ugibali malo dlje časa v obeh primerih, kajti vsak je enak način prikazal 

drugače, pa še beseda ni ravno vsakdanja in v prvem primeru so jo ugotovili z mojo pomočjo.  

Kartice, pri katerih so učenci zamenjali pomen:  

agresivno  jezno 

Deklica je prečkala razred jezno, to smo takoj ugotovili. Deček, ki je kasneje izžrebal kartico 

AGRESIVNO, je sicer kazal agresijo, vendar so učenci njegov način takoj povezali z jezo, ker 

je že nekdo pred njim prikazal podoben način.  

Sošolci so ugotavljali, da je to jeza, ampak z mojo pomočjo smo se povzpeli na stopničko 

višje in ugotovili, da je to čustvo še močnejše in da je to agresija.  

veselo  energično 

Deček je prečkal razred veselo. Drugi deček pa ga je prečkal energično in zopet so vsi učenci 

govorili, da je to veselje, da je učenec vesel.  
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Z mojo vzpodbudo je učenec prikazal prečkanje razreda malo bolj energično. Učence sem 

napeljala na to besedo in prišli smo do pravega zaključka.   

Kartica, pri katerih so učenci imeli največ težav: SMEŠNO. 

Učenec se je trudil in ni vedel več, kako bi nam prikazal ta način gibanja, učenci pa nikakor 

niso ugotovili, da je bil ta način SMEŠEN. Čeprav je bil učenec smešen in so se vsi smejali 

njegovemu načinu, niso nikakor ugotovili iskane besede.  

Uvodni del je učence zelo zabaval in je bil primeren za naše prvo srečanje. Takoj so se 

sprostili, mogoče je k temu pripomoglo to, da sem prvo kartico izžrebala sama in prečkala 

razred na način, kot je bil zapisan na kartici (prestrašeno). Učenci so takoj ugotovili mojo 

besedo in potem smo lažje nadaljevali. 

 

I. OSREDNJI DEL 

Cilj: Učenci gibalno uprizorijo konfliktne situacije, zapisane na listu.  

Učence sem razdelila v pare in skupine. Pri prvi delavnici so na vrsto prišle samo 3 konfliktne 

situacije, ostali učenci pa so na liste napisali razloge, zaradi česa se oni največkrat sprejo. To 

so počeli med tem, ko so njihovi sošolci vadili prikaze konfliktne situacije, kasneje pa so 

spremljali nastope sošolcev in komentirali ter prispevali ideje z rešitvami.   

NAVODILO NA LISTIH  

1. Janez in Rok si podajata žogo. Rok je bolj počasen in žoge velikokrat ne ujame. 

Janezu pa je to smešno in Roku zanalašč meče žogo tako, da je ta ne ujame. Rok je 

najprej miren in zelo žalosten, potem pa se razjezi in želi Janeza pretepsti.   

Učenca sta odigrala ta prizor. Ostali učenci so ugotavljali, kaj se je dogajalo. Ko so 

ugotovili, smo še povedali, kako sta se Janez in Rok počutila.  

Skupaj smo našteli nekaj rešitev, kako bi lahko situacijo popravili, da bi konflikt rešili 

uspešneje, brez nasilja. Učenci so prispevali svoje ideje, poiskali smo najbolj ustrezne (kot 

primer so 3 zapisane spodaj) in učenca sta zaigrala prizor po novih navodilih.  
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Rešitev 1: Rok se malo bolj potrudi in poskuša čim več žog ujeti. 

Rešitev 2: Janez podaja žogo Roku počasneje. 

Rešitev 3: Pridružita se jima še dva igralca; k Roku gre boljši, k Janezu pa malo manj dober 

igralec. 

Analiza in opažanja: 

Učenci so podajali svoja mnenja, kaj se je dogajalo. Bili so blizu rešitve, ampak sta nam za 

jasnejši vpogled v situacijo igralca raje prebrala njun scenarij.  

Ugotovili so, da je bil Rok žalosten, ker ni ujel nobene žoge, Janez pa je bil malo nesramen, 

ker ni lepo podajal Roku, na koncu pa sta bila oba jezna: Rok zato, ker mu je Janez nagajal, 

Janez pa zato, ker si z Rokom ni mogel lepo podajati žoge.  

Učenci niso prispevali veliko idej za ustreznejše reševanje konflikta. Bolj so sodelovale 

deklice, ustrezne rešitve smo poiskali z mojo pomočjo. Zavedali so se, da se tudi sami kdaj 

tako vedejo in jim je zabavno ter smešno, kadar sošolci niso pri neki stvari uspešni, drugi pa 

se jim zato posmehujejo. Sami pa se v njihovi koži ne bi dobro počutili.  

 

2. V skupini nas je pet učencev in izdelati moramo plakat. Ne moremo se dogovoriti, 

katere barve bo plakat, kam bomo napisali naslov, kdo bo pisal na plakat in kdo ga bo 

predstavil. Vsi med sabo se spremo in ne želimo delati plakata. 

Učenci so prizor odigrali več kot odlično in gledalci so točno ugotovili, za kaj je šlo. Igralci so 

jim samo še pomagali pri delu, kjer so se sprli, kdo bo pisal na plakat, kam bodo pisali in kdo 

bo plakat prestavljal. 

Učenci, predvsem pa njihova razredničarka, so bili nad to situacijo navdušeni, kajti ravno to 

se pri njih dogaja vsak teden oziroma pri podobnih situacijah. Sprejo se, kdo bo kaj počel, 

nihče ne popušča.  
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Ideje za ustreznejšo rešitev konflikta so kar deževale na plan, zapisala sem tri najboljše. 

Rešitev 1: Za vsakega učenca delo določi učiteljica, določi nam tudi barvo plakata.   

Rešitev 2: Vsak si zbere, kaj bi najraje počel, potem pa se uskladimo. 

Rešitev 3: Žrebamo, kdo bo kaj počel. 

 

Analiza in opažanja: 

Pri prvi rešitvi so sicer dali možnost, da jim učiteljica določi delo, ampak so razmišljali še 

naprej: če jim učiteljica določi, kdo bo kaj počel, bo lahko vsakemu dala delo, ki ga ta res ne 

bi želel opraviti, zato je bolje, če se dogovorijo med sabo. Po skupinskem pogovoru smo 

ugotovili, da se morajo v skupini kdaj prilagoditi in razmisliti, kaj je najbolje za skupino in ne 

gledati samo na to, kaj je všeč posamezniku.  

Učenci v tej skupini in vsi ostali opazovalci so v skupinskem pogovoru lepo sodelovali. 

Strinjali so se, da se velikokrat po nepotrebnem sprejo in da nihče ne želi popustiti. Vsi trdijo 

svoje in želijo početi tisto, kar je njim všeč, ne razmislijo pa o čustvih in željah ter potrebah 

drugih. Ugotovili smo, da jim sploh ni tako pomembna barva plakata in da bi se o tem z 

lahkoto dogovorili. Za pisanje na plakat po navadi izberejo deklico z lepo pisavo. V prihodnje 

bodo dali možnost pisanja na plakat tudi osebi, ki si to res želi, čeprav nima najlepše pisave, a 

se bo ta oseba za pisanje na plakat bolj potrudila. Nekdo, ki si plakata res ne želi predstavljati, 

se bo (po učiteljičinem opozorilu) moral vsaj malo opogumiti in predstaviti vsaj en manjši, po 

možnosti njegov del, da okrepi svojo samozavest in se navadi na poročanje pred množico.  

Najbolj pravično bi bilo, da vsak predstavi tisti del, katerega je raziskoval, napisal, se z njim 

ukvarjal. Lahko pa določimo vodjo, ki si res želi povedati in predstaviti večji del plakata, če 

se ostali sodelujoči v skupini s tem strinjajo. Dogovorili smo se za SKUPNE POGOVORE IN 

KOMPROMISE.  
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3. Pri predmetu glasbena vzgoja mora vsaka skupina pripraviti svoj mini nastop. 

Učiteljica nas razdeli v skupino po 5 učencev. V skupino nas je prišlo 5 učencev, pa 

ravno mi se nikakor ne razumemo dobro in vedno se glede nečesa spremo. Sploh se 

nočemo pogovarjati in tako ne začnemo z načrtovanjem in z vajo našega nastopa, 

učiteljice sploh ne poslušamo. 

 

Pet učencev je tudi ta prizor odlično zaigralo. Opazovalci so bili blizu ugotovitvi, kaj se je 

dogajalo. S pomočjo igralcev so gledalci nato le ugotovili, da so se učenci v skupini sprli, ker 

se med sabo ne razumejo. 

Tudi takšni pripetljaji so v tem razredu pogosti in učiteljica je bila vesela, da smo se lotili 

ravno te situacije. Učenci so se s situacijo poistovetili in vneto iskali rešitve. Našli smo nekaj 

skupnih: 

Rešitev 1: Učiteljica nas mora umiriti, vendar so ostale skupine, ki bi rade sodelovale, jezne 

na nas, ker bo zmanjkalo časa za učenje in nastop. 

Rešitev 2: Potrudimo se in nekaj malega načrtujemo. Nastop izvedemo, vendar brez 

navdušenja. 

Rešitev 3: Spremenimo se v eno ekipo in se lotimo našega nastopa. Vsako idejo, ki jo 

dobimo, jo sprejmemo in poskušamo narediti kar se da dober nastop.   

 

Analiza in opažanja: 

V tem razredu so učenci zelo razigrani, živahni in impulzivni. Imajo nekaj sošolcev in sošolk, 

katerih ne vključujejo radi v skupinska dela in jih raje postavijo na stranski tir. Nekaj učencev 

pa je takih, ki se hitro razburijo in prehitro reagirajo ter povedo vse, kar mislijo, pa čeprav na 

zelo grob in žaljiv način. Kadar nastane takšna situacija, da je razred razdeljen v heterogene 

skupine in so v skupini takšni učenci, ki se nikakor ne strinjajo glede nečesa in se ne marajo, 

potem nastane prepir in zopet se pojavi umirjanje razreda in rušenje rdeče niti pouka.  
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Učenci se zavedajo, da s takšnim obnašanjem v skupinah motijo pouk in druge sošolce, ki bi 

želeli sodelovati. Pogovorili smo se o razlikah med učenci in pojasnila sem jim, da če se z 

nekom ne želimo družiti ali s to osebo preživljati našega prostega časa, nam tega ni treba. 

Kadar pa imamo delo v razredu in v skupinah, kjer ubogamo učiteljico, pa se lahko samo 

prilagodimo skupini, ne vzrojimo in ne vzkipimo, ampak sodelujemo in skušamo narediti čim 

boljšo stvar, izdelek in se iz tega nekaj naučiti. Učenci so se strinjali, da se velikokrat 

prepirajo, še posebej, če so v skupini z nekom, ki ga ne marajo preveč. Ugotovili smo, da pa 

je v skupini nekdo, s komer se ujameta in da je drugače, kot pa če bi bil s to osebo v paru. Pa 

tudi če bi bil z osebo, s katero se ne ujameš preveč v paru, potrpiš in skušaš narediti dober 

izdelek.  

 

II. ZAKLJUČNI DEL 

Masaža.  

Stojimo v krogu, svojemu desnemu sosedu pokažemo hrbet. Masiramo en drugega, najprej 

nežno, nato čisto narahlo, sedaj malo bolj grobo, tipkamo kot s prsti po tipkovnici, rišemo 

navpične črte, delamo valove, pomasiramo vrat in zaključimo.  

Analiza in opažanja: 

Učenci so se najprej nekaj časa odločali, kam v krog se bodo postavili, kajti niso hoteli stati 

zraven določenih sošolcev. Ko sem jih opozorila na nemir, so se v krog takoj vključili. Začela 

sem z navodili za masažo. Zopet so hoteli zamenjati svoje mesto v krogu, kajti niso hoteli 

masirati določenih učencev. Na njihove reakcije me je opozorila svetovalna delavka, ki je bila 

zunanji opazovalec. Na koncu so se umirili in popustili, vsi smo masirali osebo pred seboj in 

uspešno zaključili z delavnico. 

Učenci, ki tokrat niso sodelovali v zaigranih prizorih, so napisali, zaradi česa se največkrat v 

razredu sprejo: 

 zaradi goljufanja (karte, športne igre), 

 zaradi sošolcev, ki ne upoštevajo pravila, 

 zaradi razdelitve učencev v pare in skupine, 

zaradi sošolcev in sošolk, ki velikokrat motijo pouk in učiteljico. 
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2. DRUGO SREČANJE 

 

I. UVODNI DEL  

Cilj: Gibanje po prostoru in upoštevanje izražanja določenega čustva oz. stanja. 

Navodilo: Učenci se razporedijo po prostoru. Ko dam znak, se začnejo gibati po prostoru 

tako, kakor jim predhodno povem, npr.: 

 veselo, 

 žalostno, 

 jezno, 

 agresivno, 

 smejoče se, 

 prestrašeno, 

 pretepaško, 

 sramežljivo …. 
Ko zapiskam s piščalko, pa okamnijo in prvi osebi, ki jo zagledajo, dajo roko, na                                      

obrazu pa imajo še kar izraz predhodno določenega čustva, stanja. Če katera oseba ostane 

brez para, se malo obrne in poišče eno osebo, kateri da roko (samo obrne se z glavo, stoji na 

mestu).  

 

Analiza in opažanja: 

Večina učencev je ob tej dejavnosti uživala. Izrazi na obrazih in mimika pri določenem čustvu 

so bili od učenca do učenca podobni. So pa učenci v izražanju pretiravali in korektno prikazali 

izraz čustev. Nekateri učenci niso pretirano sodelovali, kajti naloga se jim ni zdela dovolj 

zanimiva in dinamična, ampak samo navadna hoja po razredu, kjer moraš nekaj prikazovati.  

Mislim, da je takšne učence na splošno težko motivirati in za njih velja kot motivacija res 

neka posebna, moderna in zanimiva dejavnost, kot npr.: računalniške igre, športne igre ali pa 

morajo imeti dober dan za sodelovanje in upoštevanje navodil. Sicer se ostali otroci, ki so 

želeli sodelovati, na njih niso ozirali, pa tudi nemotivirani otroci niso motili igre in bili so v 

manjšini, so pa od časa do časa kakšen izraz na obrazu res oblikovali in pretirano prikazali – 

mogoče samo za to, da se naredijo malo zanimive in važne pred drugimi sošolci.  

  

II. OSREDNJI DEL  

Navodilo: Ko si učenci zadnjič podajo roko (določim po ustreznem času uvodnega dela), tako 

ostanejo v parih.  

Če kateri učenec nima para, pa poda roko eni osebi, s katero se je že prej rokovala, in se ta 

učenec pridruži temu paru.  
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Če učenci ne želijo biti v takšnih parih, ni pomembno, tako morajo ostati. Če ne želijo 

sodelovati, na koncu pokomentiramo tudi to.  

 

Cilj igre: Učenci se zavedajo, zaradi česa se velikokrat sprejo. 

   Učenci zavedno poiščejo ustrezno rešitev za konflikt.  

 

Navodilo: Vsak par si izmisli situacijo, zaradi česa se lahko spreta. Zamislijo si, zaradi česa se 

oni največkrat sprejo, ali pa povedo, kaj jih najbolj moti. Gibalno uprizorijo problem in 

rešitev.  

Na mizo jim dam nekaj pripomočkov. Sami lahko vzamejo katerikoli predmet iz učilnice in 

ga uporabijo v uprizoritvi.   

Pripomočki na mizi: karte, prenosni računalnik, škatle, svinčniki, čopiči, listi papirja, mobilni 

aparati. 

Ogledamo si uprizoritev vsakega para, skušamo ugotoviti, kaj so nam prikazali in povemo še 

nekaj ustreznih rešitev.  

 

1. Računalniške igrice 

Sošolca igrata računalniške igre, vendar imata v razredu samo en računalnik. Najprej je na 

vrsti prvi, nato drugi. Vsak si želi čim dlje igrati igro, kar pa ni mogoče, če je v učilnici samo 

en računalnik. Spreta se, nato pa začneta igrati igro, kjer lahko igrata v paru. 

Rešitve sošolcev: 

 Vsak igra 10 minut, nato se zamenjata. 

 En dan igra eden, drugi dan drugi. 

2. Igrice na mobilnem telefonu 

Sošolca igrata vsak svojo igrico na mobilnem telefonu. En sošolec je hotel zamenjati telefon, 

da bi igral še igro, ki je on nima na telefonu, sošolec pa. Sprla sta se, kajti prijatelj z bolj 

zanimivo igro ni še želel končati. Nato sta se dogovorila, da počakata še 15 minut, potem pa 

se zamenjata.  

Rešitve sošolcev:  

 Za en dan zamenjata mobilne telefone. 
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3. Nov mobilni telefon 

Deklica je dobila nov mobilni telefon. Sošolka je hotela videti, kakšen je. Deklica pa si ga še 

sama ni dobro ogledala in ji ga še ni hotela posoditi. Dogovorili sta se, da si ga najprej ogleda 

prijateljica, vendar ne predolgo, lastnica pa ga nato odnese domov in se lahko z njim ukvarja 

cel dan doma.  

Rešitve sošolcev: 

 Deklica z novim telefonom naj se najprej vse nauči in si uredi telefon 

(zvonjenje, ozadje …), šele nato ga da drugim, da si ga ogledajo. 

 

4. Knjiga in milni mehurčki. 

Prijatelj in prijateljica sta imela vsak svojo stvar: prijateljica je brala knjigo, prijatelj pa je 

pihal milne mehurčke. Deklica je hotela dečku vzeti milne mehurčke, ker so se ji zdeli bolj 

zanimivi kot knjiga. Toda deček je še želel pihati, kajti že dolgo ni imel takšne igrače. Deklica 

mu jih je na silo izpulila iz roke in vso milnico polila. Sprla sta se, nato pa sta se dogovorila, 

da bo deklica s svojo žepnino kupila njemu in sebi milne mehurčke. Po šoli sta odšla v 

trgovino in imela sta vsak svoje milne mehurčke.  

Učenci niso našli druge rešitve. 

5. Obnova zgodbice. 

Pri uri slovenskega jezika morajo učenci v parih obnoviti kratko zgodbo. Sošolki se nikakor 

ne moreta uskladiti in dogovoriti, kako bosta sodelovali. Strinjata se, da vsaka napiše na svoj 

list nekaj idej in vse ideje vključita v opis zgodbe.  

6. Tri prijateljice.  

Dve prijateljici sta se med odmorom pogovarjali. Zraven je prišla sošolka, s katero se nista 

preveč družili. Dogovorile so se, da se bodo skupaj nekaj igrale ali pogovarjale, prvi dve 

prijateljici pa se bosta popoldne družili sami.  

Rešitve sošolcev: 

 Povabijo še kakšno drugo prijateljico, da jih je več in se skupaj igrajo. 

 

7. Slikanje portreta.  

Sošolec je risal portret sošolca. Malo se je zmotil, pa se je sošolec ujezil in začel kričati. 

Skupaj smo ugotovili, da se je sošolec, ki je poziral, vedno premikal in ni bil pri miru, zato je 

bilo učencu slikarju težje narisati lepo sliko. Pogovorila sta se in se dogovorila, da bo sošolec 

sedel pri miru in sošolec slikar ga je narisal še enkrat, tokrat sta bila zadovoljna oba.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Martina Prosenik; diplomsko delo 

 

46 

 

8. Nova igračka. 

Sošolka je dobila novo igračko in se je z njo igrala. Ni je hotela posoditi prijateljici, ker se je 

bala, da se bo umazala ali uničila. Prijateljica je bila užaljena in dogovorili sta se, da si 

prijateljica lahko previdno ogleda igračko in ji jo nato takoj vrne.  

9. Karte 

Trije sošolci so se odločili, da se bodo igrali karte. Na izbiro so imeli tri različne. Sprli so se, 

ker se niso mogli dogovoriti, katere karte bodo uporabili najprej. Nato so žrebali, s katerimi 

kartami bodo začeli, katere karte bodo druge in katere zadnje. 

Rešitve sošolcev: 

 Dogovorijo se, da se bodo najprej igrali karte, ki so najbolj ohranjene. 

 

Analiza in opažanja: 

Učenci v tem razredu se velikokrat sprejo oziroma prehitro reagirajo in se neprimerno 

odzovejo na situacijo. Kadar pa morajo sami sestaviti in uprizoriti konflikt, zaradi česa se oni 

največkrat sprejo, kaj jih moti in zakaj so tako impulzivni, pa prikažejo neko situacijo, ki ni 

pogosta v njihovem razredu, ali pa si izmislijo nekaj, zaradi česa bi se lahko sprli, pa se zaradi 

tega niso še nikoli ipd.  

Učenci vedo, da se velikokrat po nepotrebnem prepirajo, ampak se ob naslednji podobni 

situacijo ne zadržijo, temveč ponovijo njihovo prakso: prehitro razburjanje in impulzivno 

reagiranje.  

 

III. ZAKLJUČNI DEL  

Električni tok.  

Navodilo: Posedemo se v krog in se primemo za roke.  

Povem, da bom začela z električnim tokom, torej s stiskom za roke. Vsi moramo sedeti pri 

miru in brez mimike na obrazu ali brez pretiranega premikanja stisnemo roko svojemu 

sošolcu, ko pride tok do nas. Ko ustavim električni tok, določim učenca, ki mi bo povedal, kje 

se je tok ustavil.  

Analiza in opažanja: 

Igra jim je bila zelo všeč. Opozoriti sem jih morala, da ob njihovem stisku roke sošolca ne 

smejo sošolca pogledati ali kakorkoli drugače ostali pokazati/nakazati, da so bili oni sedaj na 

vrsti. Nekaj sošolcev se ni moglo zadržati in so vedno, kadar so bili na vrsti, to nekako 

nakazali.  
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En sošolec, ki ni ravno med najbolj priljubljenimi, je hkrati stisnil obe roki, zato se je 

električni tok zmedel, sošolci pa so seveda burno reagirali in glasno obtoževali, kdo se je 

zmotil in se hudovali. 

Zopet sem jih morala opozoriti na njihovo prehitro in burno reagiranje. Vse stvari se lahko 

povedo v mirnem tonu, počasi in ne obtožujoče, ampak samo opozorilno. Zopet smo se 

dogovorili o SKUPNIH POGOVORIH IN MIRNIH OPOZORILIH.  

 

3.TRETJE SREČANJE 
 

I. UVODNI DEL  

Učenci sedijo v klopeh.  
 

Prirejeno po Drost, J., 2004, How to dela with how you feel., str. 37–44 

 

M: ˝Ste že kdaj poslušali radio?˝ 

U:  ˝Ja.˝ 

M: ˝Je bil glasen ali je šepetal?˝ 

U:  ˝Odvisno, kako ga mi nastavimo, kakšne volje smo, kakšna glasba je.˝  

M: ˝Radii imajo gumb, s katerim lahko glasbo stišamo ali pa damo bolj na glas, imenuje se 

gumb za uravnavanje glasnosti.˝  

 Če imate romantično večerjo ob svečkah in vam v ozadju igra mirna glasba, gumb za 

glasnost nastavite na (učenci odgovarjajo) TIHO. 

 Če imate doma zabavo in plešete, gumb postavite na (učenci odgovarjajo)  
GLASNO. 

 Če ste zelo jezni in želite kričati in oglušeti vse okoli sebe, gumb potisnete na (učenci 
odgovarjajo)  ZELO GLASNO/TURBO GLASNO. 

 Ko greste spat, pa gumb izključite in imate (učenci odgovarjajo)  TIŠINO. 

 

 

o ZA VSAK TRENUTEK IN VSAKO SITUACIJO V ŽIVLJENJU JE DRUGAČNA 

POSTAVITEV GUMBA ZA GLASNOST.  

Kaj bi se zgodilo, če bi se gumb za glasnost na radiu pokvaril? 

 Zamislite si, da poskušate zaspati ob zelo glasni glasbi neke metal skupine.  

 Zamislite si, da reševalec iz vode zelo stiša sireno, kadar želi opozoriti 

plavalce, naj ne plavajo predaleč zaradi močnih valov. 

 

o KAKŠNE ZVOKE VSE LAHKO PROIZVAJAMO LJUDJE?  

(učenci odgovarjajo) 

 Ploskamo, 

 topotamo z nogami, 

 tleskamo, 

 cmokamo, 

 cvilimo, 

 šepetamo, 

 ………. 
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o TUDI LJUDJE IMAMO GUMB ZA URAVNAVANJE GLASNOSTI!  

In uganite kaj? Za vsak trenutek obstaja prava glasnost! 

 

Obstajajo pa tudi različne glasnosti, kadar smo jezni! V različnih trenutkih smo različno jezni! 

 

Zamislite si, da greste na avtobus. Povzpnete se, ampak oseba pred vami se zelo vneto 

pogovarja z voznikom in tako zadržuje avtobus, da bi čim prej odpeljal. Vi se razjezite, ker se 

vam zelo mudi.  

In če se začnete dreti, kričati in uporabljati neprimerne besede, voznik zagotovo ne bo rekel: 

˝Oh. Oprostite, poskrbeli bomo, da boste prispeli pravočasno˝, ampak vas bodo najverjetneje 

poslali iz avtobusa dol. 

 

M: ˝Kaj je bilo narobe?˝ 

U: ˝Bili smo preveč jezni.˝ 
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DELOVNI LIST  

Postavi križec tam, kjer misliš, da mora biti pri posamezni situaciji. 

 

Kako glasno moraš govoriti, če : 

 

o odgovarjaš na vprašanja v razredu? 

 

 

o nekomu poveš skrivnost? 

  

 

o v šoli opaziš požar? 

 

 

o v piceriji naročiš pico? 

 

 

o želiš nekomu preprečiti, da bi te udaril? 

 

 

 

 

o sredi glasne gneče govoriš po telefonu? 

 

 

 

o si na zabavi? 

 

 

o se ponoči pogovarjaš s sestro, ko že vsi spijo? 

 

 

 

o se igraš s svojim psom? 

 

 

 

o si na tekmi in navijaš za tvoje priljubljene igralce? 

 

 

 

 

o prijatelju/prijateljici poveš svoj problem? 
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Predstavljajte si, da se v petek po šoli s kolesi odpeljete na igrišče. Kolesa pustite ob strani in 

se greste igrat. Mimo pridejo drugi otroci in vam kolesa ukradejo.  

Zagotovo ne boste šepetali, ker boste tako ostali brez koles.  

 

M: ˝Kaj pa boste storili?˝ 

U: ˝Kričali bomo, klicali jih bomo, hitro se bomo podali za njimi.˝ 

 

Zapomnite si, da je vedno: 

 Razlog – nekaj se zgodi, kar te razjezi. 

 Vaša reakcija – so različni načini, kako reagirate. 

 Gumb za glasnost – za vsak trenutek obstaja prava glasnost zvoka. 

 Tarča – kdo je kriv.  

 

 

Poiskati moramo pravi način, kako izrazimo svojo jezo in k temu poiskati ustrezno glasnost 

zvoka. Obstaja možnost, da jeza ni prava rešitev. Ali zato, ker vas ne bo pripeljala nikamor ali 

pa niste prav ocenili situacije. Npr.: 

 

  jezni ste na učiteljico, ker vam je dala slabo oceno, a se za ocenjevanje znanja niste 
nič učili. Tukaj jeza na učiteljico ni prava izbira. Jezni ste lahko le nase, ker se niste 

učili, ne pa na učiteljico. Z jezo tukaj ne boste rešili nič. 

 

 Če pa ste jezni, ker vam sošolka ni posodila radirke, mogoče niste slišali, da jo je prej 
že posodila drugi sošolki, pa vam je sedaj ne more, vi pa ste še kar jezni.  

 

VAJA 1  

 

CILJ: 

1. Učencem pomagati poiskati različne načine izražanja jeze. 

2. Pokazati jim, da obstajajo različni načini reagiranja.  

 

 

BODI JEZEN IN IZBERI PRAVO GLASNOST  

 

1. VAJA – 5 različnih načinov, kako reagirati, ko smo jezni: 

 tečemo na mestu, 

 skačemo v zrak, 

 raztrgamo papir, 

 obnašamo se kot vulkan, 

 topotamo z nogami, 

 vržemo se na tla, 

 izberemo primerno kletvico (sto kosmatih, pismo, bela cesta, šopek 
rožic …), 

 začnemo kričati. 
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To vse lahko počnemo in tako se lahko obnašamo, kadar smo sami. Ko pa smo v šoli in smo 

jezni, seveda ne moremo kričati in se metati po tleh, ampak: 

 

 se umirimo in razmislimo, kaj bomo storili naprej, 

 prosimo prijateljico za nasvet, 

 premislimo, kaj se je res zgodilo, in še enkrat premislimo, ali je potrebno biti 
jezen ali se v nas skriva kakšno drugi čustvo (razočaranje). 

 

2. KRIČIMO  do 10 stopnjujemo kričanje, tudi obratno. 

Spustimo glas in glasnost povečujemo hkrati s štetjem do 10. Ko pridemo do 10, vzdihnemo, 

zajamemo sapo in zopet kričimo tokrat s pojenjanjem glasu.  

 

 

˝Biti jezen ni narobe, ampak je naravna pot, ki nam pomaga pri obrambi. Če nas bo kdo 

napadel, smo hkrati prestrašeni in jezni in takrat se moramo braniti. ˝ 

 

˝Levinja se bo borila in napadala, kadar jo bomo jezili. Lahko nas tudi pokonča – pa ne zato, 

ker bi bila lačna, ampak ker hoče obraniti sebe in svoje mladičke. Ko jo bodo razjezili njeni 

mladički, bo tudi jezna, vendar jih ne bo napadla ali pokončala. Ona pozna pravi način 

reagiranja v jezi.˝ 
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DELOVNI LISTI  

 

Na črto zapišite svoj odgovor in reakcijo, na sliki pa s križcem označite ustrezno glasnost. 

 

Prijatelj ti polije domačo nalogo v zvezku. 

 

 

 

 

Reakcija ali odgovor: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

 

Učiteljica te opozori, da motiš pouk. 

 

 

 

Reakcija ali odgovor: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

 

Mama te pošlje v posteljo med gledanjem zanimivega filma. 

 

 

 

Reakcija ali odgovor: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

 

Analiza in opažanja: 

Pri tem srečanju so učenci sodelovali v razgovoru, prikazali različne načine reagiranja v jezi 

in reševali delovne liste. Skupaj smo ugotovili, da je v redu in normalno, če smo kdaj jezni. 

So stvari, ki nas res razjezijo. Pomembno pa je, kako bomo reagirali. Pri prvem delovnem 

listu so učenci podobno označevali stopnjo glasnosti v posameznih primerih. Odgovori so se 

razlikovali pri: 

 glasnosti odgovora na vprašanje v razredu, 

 glasnosti naročanja pice v piceriji, 

 glasnost govora, kadar prijatelju zaupamo naš problem. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Martina Prosenik; diplomsko delo 

 

53 

 

Nekateri učenci čutijo, da morajo kričati oziroma zelo glasno odgovarjati na vprašanja, saj je 

razred zelo razigran in glasen, tako da jih mora učiteljica večkrat umiriti, da se lahko v tišini 

sliši srednje glasen odgovor učenca. 

Pri naročanju pice je prišlo le do manjših odstopanj, nekateri bi zelo glasno, nekateri malo 

manj glasno naročali (odvisno od izkušenj z gostinskimi lokali – v nekaterih je gneča in je 

glasno, v nekaterih pa je mirnejše okolje in posledično tišje). Nekateri učenci so označili zelo 

tih način zaupanja težave svojemu prijatelju, prijateljici, drugim pa se ne zdi tako pomembno 

šepetati, ampak težave zaupajo s srednjim tonom glasu. Zopet je odvisno od lokacije: ali sta 

učenca/učenki v kotu razreda ali pa doma v sobi, nekje na samem, kjer jima ne bi nihče 

prisluškoval.  

 

Pri drugem delovnem listu so bili odgovori učencev z manjšimi odstopanji kar podobni. 

Večina učencev bi sošolca, ki mu polije zvezek, opozorila z glasnejšim tonom glasu in bila 

jezna, nekaj učencev pa bi bilo zelo jeznih in bi na učenca vpilo ter od njega zahtevalo nov 

zvezek, ali pa bi mu zvezek polili nazaj. Na opozorilo učiteljice ne bi oporekal nihče, bili bi 

tiho in bi se opravičili. Na mamino zahtevo za spanje med zanimivim filmom pa bi se učenci 

zelo različno odzvali. Večina bi jih prosilo mame, naj jim še naprej dovolijo gledati film, 

nekaj bi jih takoj odšlo spat, nekaj pa jih je takšnih, ki bi mami zabrusili, da ne grejo in da naj 

jih pusti, ali pa bi mamo poslali iz sobe. 
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4. ČETRTO SREČANJE 

I. UVODNI DEL 

Učencem na tablo narišem krokodila, ki se po stopnicah spušča v vodo ob učenčevih 

nepravilnih ugibanjih črk in besede.  

     Učence razdelim v dve skupini (razpolovim jih, kakor so predhodno sedeli v klopeh) in 

ena skupina zmaga.  

Beseda, ki jo morajo učenci ugotoviti, je PUSTNE MASKE. 

 

II. OSREDNJI DEL:  

POŠTENA IGRA, KJER SI LAHKO DOBER ZMAGOVALEC ALI PA DOBER 

PORAŽENEC (ZNAŠ PRENESTI PORAZ). 

Učence na podlagi žrebanja barvnih lističev razdelim v 4 skupine. Nastaneta 2 skupini po 4 

učencev in 2 skupini po 5 učencev. 

Cilj: Učenci igrajo igre glede na navodila in se zavedajo, kdaj se neprimerno obnašajo in kako 

se drugi učenci ob tem počutijo.  

Vir: Prijazni učenci, prijazni razredi. 

IGRE: karte Enka, Spomin, Twister, vislice.  

Navodila učencem: 

 Najprej igramo igro normalno, tako kot bi jo igrali sami med odmorom, v prostem 

času. 

 

 Dva igralca v skupini prosim, naj ne igrata pošteno in na koncu, če:  

 izgubita, naj ne bosta dobra poraženca, ampak naj bosta jezna, naj 

kričita, žalita sošolce (5); 

 zmagata, naj se hvalita, drugim vzbujata slab občutek … (5). 

 Vsi naj se prepirajo, vpijejo in iščejo neustrezne komentarje … (5). 

Pred zadnjo igro se pogovorimo o DA-jih in NE-jih (10). 

 

 Odigramo še zadnjo igro po vseh pravilih (5). 
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Po zadnji igri izpolnimo še tabelo: 

 

Kdo se zna igrati?                                            Datum:                              Igra: 

Igralci So upoštevali 

pravila? 

So opazili 

dobro potezo 

igralcev? 

So dobro 

prenesli poraz? 

So dobro 

prenesli 

zmago? 

Opombe 
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Analiza in opažanja: 

 

V uvodnem delu so učenci ugotavljali črke. Črke, ki jih iskana beseda ni vsebovala, pa so jih 

učenci povedali, smo zapisali na tablo in prečrtali. Učenec iz ene skupine je ponovil črko, ki 

je že bila zapisana ob strani in prečrtana in takoj so ga vsi iz skupine obsojali, karali in so bili 

jezni nanj. Skupina, ki je zmagala, se je zmage veselila, poražena skupina pa je poraz dobro 

prenesla. 

 

Učenci so odlično sodelovali v igrah in so v popolnosti upoštevali moja navodila.    

 

Navodila učencem: 

 Najprej igramo igro normalno, tako kot bi jo igrali sami med odmorom, v prostem 

času.  Učenci so se igrali, se hudovali ob kakšnem goljufanju, bili veseli, če so 

odkrili veliko parov … Igre so potekale mirno, normalno. 

 

 Dva igralca v skupini prosim, naj ne igrata pošteno in na koncu, če:  

 izgubita, naj ne bosta dobra poraženca ampak naj bosta jezna, naj 

kričita, žalita sošolce;  

 zmagata, naj se hvalita, drugim vzbujata slab občutek …  

  učenci pri teh dveh navodilih niso pretiravali in niso prikazali resnično bahaštvo, žaljenje 

sošolcev, pretirano hvaljenje svoje zmage … Bili so bolj umirjeni, le tu in tam se je slišal 

kakšen komentar: ˝Mi smo najboljši˝, ˝Ne znate se igrati ˝ … 

 Vsi naj se prepirajo, vpijejo in iščejo neustrezne komentarje …  Učenci so res 

pretiravali, vmes so se sicer zabavali in smejali, ampak so izgovorili kakšno žaljivo 

besedo, pobahali so se s svojo dobro potezo, posmehovali so se sošolcu, ki je moral pri 

Enki povleči 4 karte … 

Skupine, ki so nastale z žrebanjem, so bile sicer heterogeno oblikovane (v skupinah so bili 

mešani spoli in ne samo najboljši prijatelji, ampak so bile res mešane skupine). Le ena 

skupina je bila res zanimivo sestavljena: v njej je bila deklica, o kateri nimam posebnih 

pripomb. Deček, ki velja za mirnega, ampak ne preveč vključenega v razred. Deček, ki je zelo 

živahen, impulziven, pretirano reagira na vsak dražljaj, reakcijo, nepravilnost, na vse, kar ni 

po njegovo in deklica, ki tudi ni priljubljena v razredu oziroma je kar malo izločena. V tej 

skupini so se skozi vsa navodila, pri vsaki igri in skozi celo uro prepirali, niso se mogli 

dogovoriti ne glede pravil, ne glede vrstnega reda in impulzivni deček ter izločena deklica sta 

bila neprestano v konfliktu. Prišlo pa je do situacije pri igri Spomin. Miren deček je obrnil dve 

kartici in ker nista bili par, jih je obrnil in položil nazaj. Izločena deklica pa je kartice zopet 

dvignila in jih pogledala, nato pa želela obrniti še dve svoji, novi kartici. To je sprožilo vale 

zaničevanja, takoj se je vnel prepir in nikakor nismo mogli ugotoviti, kdo je imel prav. 
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Deklica je trdila, da ni videla motiva na karticah, vsi ostali pa so trdili, da je bilo motiv 

razločno videti. Ugibala sem, ali so se vsi zarotili proti deklici, čeprav je imela ona prav, ali 

pa deklica ni bila pozorno na igro in je gledala naokoli, pa je potem še enkrat pogledala 

kartice, kar pa ne bi smela. Med igro se moramo koncentrirati na dogajanje, če pa nismo 

pozorni, ne smemo obtoževati drugih in spreminjati pravila. V zaključnem delu smo v krogu 

prebrali kartice in se pogovorili o današnjem doživljanju. Učencem so bile igre všeč, seveda 

pa so imeli premalo časa. Ugotovili so, da se res ne počutijo dobro, če se nekdo baha s svojo 

zmago, med tem ko so ostali poraženi. Če pa poraženec zaničuje igro in soigralce, tudi ni 

najboljša poteza. Deklica, ki je bila v konfliktni skupini, je na koncu ure jokala, večina 

sošolcev jo je začela zafrkavati in so stopili proti njej. To sem preprečila s pogovorom o KAR 

NE ŽELIŠ, DA BI DRUGI POČELI TEBI, TI NE SMEŠ POČETI DRUGIM. S to deklico 

sva se na koncu ure še malo pogovarjali, ampak je težko nekaj spremeniti, kar se v tem 

razredu dogaja že 5 let.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Slika 1: Igranje igre Spomin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                   Slika 2: Igranje kart Enka. 
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                                          Slika 3: Igranje igre Twister 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                        Slika 4: Igranje igre vislice. 
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5. PETO SREČANJE 

I. UVODNI DEL  

 

Čarovnik 

 

Navodilo: Učenci se razporedijo po prostoru. Čarovnik se sprehaja med njimi in 

vsakič, ko zamahne s svojo čarobno paličico, pove, v kakšne kipe se spremenijo ti 

učenci. Za vsak kip izberemo novega čarovnika.   

Primeri: Žalosten kip, vesel, nasmejan, zaskrbljen, jezen, besen, majhen, sramežljiv, 

zaljubljen, srečen … (pomoč: besede so bile zapisane na tabli). 

 

Cilj: Čustva oz. stanje prikazati čim bolj izrazito na mimiki obraza. 

 

Analiza in opažanja: 

Tokrat je bilo na srečanju manj učencev in vzdušje je bilo mirno ter prijetno. Bil je 

pustni torek in učenci so bili našemljeni v različne pustne maske. Bili so zelo dobre 

volje. Všeč jim je bil pripomoček pri igri, čarobna paličica. Z veseljem so se prelevili 

v čarovnike in svoje učence začarali v različne kipe. Kipi so odlično sodelovali in 

upoštevali, v kakšen kip se morajo pretvoriti. Imeli smo vesele, majhne, žalostne, 

prestrašene in nasmejane kipe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Slika 5: Igra čarovnik 
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II. OSREDNJI DEL  

Navodilo: 

Učence sem razdelila v skupine z žrebanjem barvnih lističev. Vsaka skupina je dobila kuverto 

z enakimi sličicami. S pomočjo sličic so morali sestaviti zgodbo, uporabiti pa so morali vse 

sličice. Pri tokratnem srečanju je bilo manj učencev, zato smo oblikovali samo tri skupine in 

posledično so nastale tri zgodbe. 

Cilj: Iz enakih sličic sestaviti različne zgodbe, upoštevati čustva drugih.   

ZGODBE:  

 

 

 

 

 

Slika 6: Vrstni red ene izmed zgodb. 

 Deček je s starši odšel v park, kjer je srečal kužka. Prosil ju je, če se lahko z njim igra. 

Oba starša sta mu dovolila, zraven pa je prišla deklica, ki je bila lastnica psa. Deklica 

je morala domov, deček pa je postal žalosten, ker se več ne more igrati s psom. Tudi 

deklica je bila žalostna, kajti tudi ona bi se igrala skupaj z novim prijateljem, pa je 

morala domov. (vrstni red sličic manjka) 

 Prijatelja sta se sprehajala po parku, kjer sta zagledala psa in začeli so se vsi skupaj 

igrati. Mimo sta prišla lastnika psa. S kužkom so morali oditi domov. Deček se je od 

kužka poslovil, oba z deklico pa sta bila žalostna, ker se več ne moreta igrati s psom 

(6, 4, 2, 1, 3, 5). 

 Deček je bil žalosten. Na njihovo dvorišče je pritekel kuža. Deček je odšel do staršev 

in ju vprašal, ali ga sme obdržati. Starša sta rekla, da ima zagotovo lastnika in da ga 

bodo začeli iskati. Mimo prijoka deklica, ki je iskala svojega psa. Ko ga je našla, se je 

zelo razveselila. Deček je prosil starša, ali lahko nova prijateljica s psom ostane malo 

pri njih. Deček in deklica sta se še nekaj časa igrala s psom (3, 1, 2, 5, 4, 6). 
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Analiza in opažanja: 

Učenci so lepo sodelovali pri razporeditvi sličic v ustrezno zaporedje. Skladno so poiskali 

rešitev in zgodbe so nam pripovedovali brez prepirov ali nasprotovanj. V prvih dveh primerih 

je konec v zgodbici žalosten, v zadnjem primeru pa je srečen. Učenci so se pri iskanju rešitev 

oziroma pri razporeditvi sličic med sabo dobro posvetovali, vsak je prispeval neko svoje 

mnenje. Učenci so me že predhodno prosili, če jim bom odstopila malo časa, kajti dokončati 

so morali svoje maske in dekleta so se morala še naličiti. Tudi jaz sem se ta dan našemila in 

sicer sem bila Indijanska poglavarka. 

 

 

6. ŠESTO SREČANJE 

I. UVODNI DEL 

Posedemo se v krog in iz seznama začnem mešano prebirati lastnosti oseb. Kdor se 

prepozna, vstane.  

Učence vnaprej opozorim, naj gledajo samo zase in naj se ne ravnajo po sošolcih (če tvoja 

najboljša prijateljica rada posoja stvari, ti pa ne, ne vstaneš). 

Cilj: Poistovetenje z lastnostmi in osredotočenost le nase. 

 SEM PRIJAZEN/NA    HITRO SE RAZJEZIM 

 RADA POMAGAM DRUGIM   NE PREMISLIM O STVAREH, AMPAK           

                                                                  TAKOJ BURNO REAGIRAM 

 SEM DOBRA PRIJATELJICA   SOŠOLCA KDAJ UDARIM 

 NI MI TEŽKO POSOJATI SVOJE STVARI    KDAJ IZREČEM GRDO, NEPRIMERNO  

                                                                  BESEDO 

 SOŠOLCA KDAJ POHVALIM 

 ČE PRIDE DO PREPIRA SEM JAZ TISTI,     KADAR UČITRLJICA GOVORI, 

KI POMIRIM OSTALE                                  KLEPETAM IN MOTIM POUK 

 ČE NEKDO POTREBUJE MOJO 

POMOČ PRI RAZLAGI SNOVI, 

Z VESELJEM POMAGAM 

 KADAR UČITELJICA GOVORI,  

TIHO POSLUŠAM IN NE MOTIM POUKA 

 ČE JE SOŠOLKA/SOŠOLEC 

BOLN/BOLNA, MU/JI DOMOV  

ODNESEM SNOV ZA PREPISAT 
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Analiza in opažanja: 

Učenci so se pogosto ozirali na reagiranje sošolcev. Tudi, če je trditev veljala samo za nekaj 

učencev, so ti naredili enako kot drugi. Težko je sam z grehom stati pred drugimi, čeprav smo 

vsi vedeli, na koga se trditev nanaša.  

Da so prijazni, so se strinjali vsi. Da se hitro razjezijo, ne premislijo o stvareh in burno 

reagirajo, so se prav tako strinjali vsi. Večina se jih je strinjala, da so dobri prijatelji drugim in 

da z veseljem pomagajo pri razlagi snovi, če le znajo. Malo jih je vstalo, kadar je bila na vrsti 

trditev, da radi posojajo stvari. Da sošolca kdaj pohvalijo, drži za večino učencev. Vsi so 

vstali, ko so slišali trditev, da kdaj izrečejo grdo in neprimerno besedo. Samo trije so vstali ob 

trditvi, da so oni tisti, ki pomirijo prepir, kadar nastane. Vsi so vstali ob trditvi, da odnesejo 

bolni sošolki za prepisat snov. Imeli smo dileme o trditvah, kako je s tem, kadar učiteljica 

govori, ali so tiho ali motijo pouk. Učiteljica se je nagibala k trditvi, da velikokrat motijo in 

govorijo hkrati z njo. Učenci se zavedajo svojih slabih lastnosti. Pri dobrih lastnosti pa je 

tako: radi bi imeli to lastnost, ker vedo, da je dobra, ampak je nimajo, vstanejo pa vseeno z 

drugimi učenci, ker bi bilo dobro, da bi bili takšni. Kolikor sem jih uspela spoznati, se mi zdi, 

da so v večini kar po resnici odgovarjali, le o motenju pouka in pomoči drugim so malo 

pretiravali. Veselilo me je, da se zavedajo in da so priznali, da prehitro vzkipijo in burno 

reagirajo.  

 

 

II. OSREDNJI DEL 

VZROK – POSLEDICA 

Učence razdelimo v pare ali manjšo skupino. Vsak par si izmisli nek vzrok in nato posledico 

in vsak v paru prikaže en dogodek, mi pa ugotovimo, za kaj gre. 

Cilj: Prikazati situacijo, kjer se nekaj zgodi in kakšne posledice nastanejo zaradi tega.  

 Učenec prosi sošolca, naj mu posodi radirko, ta pa je ravno sredi pisanja domače 

naloge in se znese nad sošolcem. Sošolec postane žalosten in hkrati jezen, drugemu 

sošolcu pa je kmalu žal, ker je prehitro reagiral.  

 Sošolka je bila dolgo časa bolna. Prosila je prijateljico, če ji posodi zvezek za prepis 

učne snovi in ta ji ga z veseljem posodi. Obe sta veseli. 

 Učenci gredo z avtobusom na izlet. Tri sošolke se ne morejo dogovoriti, kako bodo 

sedele. Dve se potem dogovorita med sabo, tretja pa ostane sama in si bo morala 

poiskati nekoga, ki ima prost sedež. Ostala je razočarana. Sošolki sta ji poiskali 

deklico, ki še ni imela para in tako so vsi imeli svoj par. 

 Trije sošolci se igrajo karte. Četrti bi se jim želel pridružiti, pa mora dolgo časa čakati, 

da oni odigrajo eno igro. Sošolec se razjezi, ker ga nočejo sprejeti v skupino, ostali 

sošolca pa ga ne razumejo, saj so rekli, da ga bodo sprejeli, samo počakati mora, da 

dokončajo igro. Bili so zmedeni in razočarani nad agresijo sošolca.  
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 Sošolec je bil žalosten in je sedel za klopjo v razredu. Mimo pride sošolka, ga vpraša,  

kaj je narobe, ta ji pove in sošolka ga potolaži. Sošolec postane vesel in sošolka tudi, 

ker mu je pomagala.  

 

Ker je ostalo še nekaj časa, sem učence razdelila na polovico (skupini po 7 in 7 učencev) 

in je vsaka skupina prikazala še eno razredno situacijo, kjer se največkrat sprejo ali pa 

pride do prepira. 

o Skupina učencev pri športni vzgoji ne sodeluje. Najprej se ne postavijo za črto 

in učitelj je jezen ter jih krega. 

Nato goljufajo pri športnih igrah in se igre ne morejo nadaljevati, ker jih mora 

učitelj miriti, ali pa se prepirajo tako, da en učenec odstopi ipd.  

o Pri pouku glasbene vzgoje učenci klepetajo in ne poslušajo učiteljice. 

Učiteljica jih opozarja, vendar učenci znova in znova začnejo klepetati. 

Učiteljica s palico udari po mizi, učenci se prestrašijo in naprej poslušajo 

razlago učne snovi.  

 

 

Analiza in opažanja: 

Učenci so ustrezno gibalno uprizorili vzrok in posledico nekega prepira, konfliktne situacije, 

zmedene situacije. Sami so nam razložili, kaj so nam prikazali in kako so rešili prepir, ostali 

sošolci so se večinoma strinjali s prikazanimi rešitvami. Ugotovili smo, da se na koncu vedno 

pobotamo in situacijo rešimo, vendar lahko že s predhodnim razmislekom in mirnejšim 

reagiranjem preprečimo negativna čustva: jezo, bes, razočaranje.  
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7. SEDMO SREČANJE 

I. UVODNI DEL 

Indijanci 

Indijanci se znajo gibati skoraj neslišno, sploh ne vemo, kdaj se priplazijo. Bodimo Indijanci.  

Sredi sobe postavimo stol, nanj pa sede otrok z zavezanimi očmi. Pod stol položimo predmet, 

ki ga otrok – Indijanec – straži. Vsi drugi otroci se skušajo čim tiše priplaziti do predmeta in 

ga izmakniti. Takoj, ko čuvaj sliši sumljiv zvok, pokaže s prstom v smer, iz katere prihaja, in 

tisti otrok, ki ga zasači, izpade iz igre.  

Čuvaj se mora potruditi in če se le da, obvarovati svoj predmet. Tisi, ki mu uspe predmet 

ukrasti, postane nov Indijanec (Srebot, Menih, 1996, str. 91). 

 

Analiza in opažanja: 

Imeli smo premajhen krog, da bi se učenci morali dlje časa prebijati do poglavarja. Učenci, ki 

so sedeli za poglavarjevim hrbtom, so kar hitro ujeli plen, da jih poglavar sploh ni imel časa 

zaslišati. Prvi določeni poglavar je bil zelo pozoren in je z rokami in nogami opletal okoli 

stola, da je plen res čim dlje obdržal pri sebi. Ostali trije poglavarji pa so bolj mirno sedeli na 

stolih in plen so jim hitro ukradli.  

 

II. OSREDNJI DEL 

Cilj: Vključevanje posameznika v konfliktno situacijo, ki ni povezana z njim.  

Skupine dobijo na listih zapisane konfliktne situacije s poudarkom na posamezniku, ki se 

vplete v reševanje konflikta, čeprav ni povezan z njim. Situacije predstavijo sošolcem, oni pa 

ugotovijo, kaj so videli.   

1. DVE SOŠOLKI SE PREPIRATA, KATERA BO VODILA PLESNE VAJE ZA 

PROSLAVO. MIMO PRIDE SOŠOLEC, ZAMAHNE Z ROKO IN ODIDE NAPREJ. 

KASNEJE PRIDE MIMO SOŠOLEC, SE USTAVI, VPRAŠA, KAJ JE NAROBE, IN 

SKUPAJ POIŠČEJO REŠITEV. (4) 

2. TRIJE SOŠOLCI SE TEPEJO, KER SO SE SPRLI PRI URI ŠPORTNE VZGOJE 

GLEDE ZMAGE IN GOLJUFANJA PRI NOGOMETU. MIMO PRIDE SOŠOLKA 

IN SE SMEJE, KASNEJE PA PRIDE ŠE ENA SOŠOLKA IN GRE TAKOJ PO 

UČITELJICO. TA PRIDE ZRAVEN IN JIH USTAVI TER SE VSI SKUPAJ 

POGOVORIJO, UČENCI PRETEPAČI PA DOBIJO KAZEN. (6) 
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3. ENA SOŠOLKA SE SPRE S PRIJATELJICO. PRIJATELJICA ODIDE, DEKLICA 

PA SE TRMA IN JOKA V KOTU. MIMO PRIDE SOŠOLKA, KI NE VE, KAJ SE 

JE ZGODILO IN ŠE ONA ZAČNE KREGATI SOŠOLKO, KI JOKA. KASNEJE 

PRIDE MIMO DRUGA SOŠOLKA, KI DEKLICO VPRAŠA, KAJ SE JE 

ZGODILO. TA JI POVE, NATO SOŠOLKA POKLIČE VSE PUNCE SKUPAJ IN 

SE POGOVORIJO. (4) 

4. TRIJE SOŠOLCI PIŠEJO DOMAČO NALOGO MED PROSTO URO. EDEN 

IZMED NJIH POSLUŠA GLASBO S SLUŠALKAMI V UŠESIH. GLASBA JE NA 

GLAS IN JO SLIŠITA TUDI SOŠOLCA, KI JU TO MOTI. EN SOŠOLEC JE 

JEZEN IN PIHA, MENCA Z NOGAMI, SE PREMEŠČA NA STOLU. DRUGI 

SOŠOLEC PA LEPO PROSI SOŠOLCA,  KI POSLUŠA GLASBO, NAJ JO STIŠA, 

IN VSI TRIJE SO ZADOVOLJNI. (3) 

5. DEČEK SI NIKAKOR NE MORE ZAPRETI ŠOLSKE TORBE, KAJTI NOTRI IMA 

PREVEČ STVARI. SOŠOLEC GA MIRNO GLEDA IN ŽE SKORAJ ODIDE IZ 

RAZREDA, NATO SE VRNE IN VZAME NEKAJ NJEGOVIH STVARI VEN, JIH 

DA V SVOJ NAHRBTNIK IN JIH POMAGA NOSITI DO DOMA. (2)  

 

Analiza in opažanja: 

Učenci so zopet lepo in jasno ter razločno z gibom prikazali konflikt ali situacijo, tokrat s 

poudarkom na učencih, ki se ne zmenijo za prepir, ki se jih ne tiče in z učenci, ki vseeno 

pristopijo zraven in pomagajo pri reševanju konflikta, tudi, če ni nikakor povezan z njimi 

samimi. Učenci so korektno odigrali, niso me pa prepričali, da so razumeli in doživeli ta 

občutek zmožnosti pomoči nekomu drugemu. Lažje je iti stran in se spopadati s svojimi 

težavami. Če bi pa nam kdaj kdo priskočil na pomoč, pa bi mu bili zelo hvaležni.  

 

POGOVOR V KROGU 

M: ˝Komu je najljubša barva rdeča?˝  večinoma deklice 

M: ˝Komu je najljubša jed pica?˝  skoraj vsem 

M: ˝Kdo ne mara pice?˝  nihče 

M: ˝Kdo gre raje smučat in kdo raje na morje?˝  mešano, večina na morje, veliko jih 

gre oboje hkrati 

Ljudje smo si različni, radi imamo različne stvari in ne maramo stvari, ki je mogoče  

nekomu zelo všeč. Z nekom se ujamemo, z drugim se pač ne. To pa ne pomeni, da je 

tista oseba slaba, z njo se pač ne ujamemo.  
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1. Pripravljeni moramo biti prisluhniti tudi drugi osebi in njenim pogledom, potem pa 

naredimo kompromis. 

2. Če pride do težave oz. prepira je bolje, da skušamo najti rešitev in ne, da se začnemo 

še bolj prepirati. 

3. Neka oseba nam je všeč, druga mogoče malo manj, a moramo do nje vseeno biti 

spoštljivi. 

4. Pri reševanju konflikta se morajo vsi udeleženci počutiti enako vpletenega in enko 

pomagati in se vplesti v reševanje konflikta (Cowley, 2007, str. 21). 

 

 

III. ZAKLJUČEK 

Vsi med sabo smo različni in se vsi med sabo najbolj ne ujamemo, ampak vsak ima neko 

dobro lastnost. Za vsakega sošolca boste napisali o njem nekaj lepega, neko njegovo dobro 

lastnost ali nekaj pozitivnega glede njega. Osredotočimo se na dobre lastnosti: rada pomaga, 

se veliko smeji, ali pa ima lepo šolsko torbo. Ne glejte, kar so pisali drugi, izrazite svoje 

mnenje.  

 

Analiza in opažanja: 

Uredila sem prijetne spominske kartončke z dobrimi lastnostmi učencev, so me pa izjave 

učencev malo presenetile. Mogoče me ne bi smele, ampak nekateri učenci niso razumeli, da 

morajo na list napisati samo dobre lastnosti, našla pa sem dve kritiki. Za tiste tri učence, ki so 

najmanj sprejeti v razred, je bilo zapisano zelo malo dobrih lastnosti. Tiste, ki pa so bile, so 

nastale z mojo pomočjo ali pa so bile bolj kot ne nesmiselne, neresnične. Npr: rad skrbi za 

naravo (učenec je kasneje komentiral, da sploh ne ve, kaj bi to pomenilo), mogoče pa je nekdo 

opazil njegovo dejanje enkrat, pa se mu je to vtisnilo v spomin. En deček ne verjame, da lepo 

riše. Pogovorili smo se, da smo vsi vedno do sebe bolj kritični kot drugi, zato se nam zdi, da 

nekaj ne delamo tako dobro, kot drugi pravijo, pa imajo drugi prav. Ko sem jim naslednjič 

razdelila plastificirane listke, sem jih vprašala, ali se jim dobro zdi prebrati nekaj lepih stvari, 

ki so jih sošolci zapisali o njih, pa so pokazali bolj malo navdušenja, bolj so se ukvarjali z 

zapisi na lističih. Nekatere trditve so jih presenetile.   
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                                    Slika 7: Pisanje dobrih lastnosti sošolcev. 

 

 

8. OSMO SREČANJE 

I. UVODNI DEL 

Cilj: Zbranost učencev. 

Kaj vidimo? 

Na mizo postavimo 20 predmetov. Učenci si jih nekaj časa dobro ogledujejo, potem pa enega 

učenca pošljemo iz razreda. Določen predmet skrijemo, učenca pokličemo nazaj in ta mora 

ugotoviti, kateri predmet manjka. 

Srebot, R., Menih, K. (1996) Potovanje v tišino. Ljubljana: DZS., str. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Slika 8: Ugotavljanje, kateri predmet manjka. 
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Analiza in opažanja:  

Učenci so v igri zelo uživali in vsi so hoteli preizkusiti svoj spomin. Nisem jih želela 

razočarati, zato sem dovolila, da sodelujejo vsi, igro pa sem malo priredila. Najprej je igra 

potekala po navodilih, potem pa sem določila po dva ali tri učence skupaj, ti pa niso 

ugotavljali le za en predmet, ampak smo jim skrili kar tri predmete. Zadnja dva para pa sta 

imela drugačno nalogo. Predmete smo pokrili s pokrivalom, učenca pa sta morala našteti vsaj 

10 stvari, ki se skrivajo pod pokrivalom. Učencem je šla igra zelo dobro. Tudi ena deklica, za 

katero so bili vsi prepričani, da ne bo uganila, jih je presenetila in ugotovila, kateri predmet 

smo odstranili.  

 

II. OSREDNJI DEL 

Cilj: Prepoznavanje čustev, prikazanih z mimiko obraza in telesa.  

Izražanje čustev in empatija. 

1. Učenci so se usedli v krog in vsak je povedal eno čustvo. Če se ni mogel spomniti 

novega, je ponovil že povedanega. Govorili so: jeza, ljubosumje, razočaranje, veselje, 

žalost, strah. 

2. Pogledali smo si zapisane besede na delovnem listu. Vse smo prebrali in razložili 

njihov pomen.  
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Besede smo s skupinskim razmišljanjem zapisali v tabelo.  

3. Učenci so se sami razporedili v pare in zaigrali oz. prikazali so različna čustva. 

Lahko so pokazali samo izraz na obraz ali pa nam uprizorili dogodek, da smo 

opazovalci lažje ugotavljali.  

ČUSTVA, KI SO JH UČENCI UGOTOVILI 

 Deček je stopil v razred, deklica pa se je prestrašila.  STRAH 

 Sošolki sta se pogovarjali po telefonu in obe sta bili veseli.  VESELJE 
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 Dva sošolca sta gledala tekmo v nogometu in bila sta jezna.  JEZA (BES) 

 Prijateljici sta se srečali po dolgem času in sta bili srečni.  SREČA 

 

ČUSTVA, KI JIH UČENCI NISO UGOTOVILI 

 Trije sošolci so se prepirali, kdo bo s kom v paru in tretji, ki ni dobil para, 

je bil užaljen.  UŽALJENOST 

 Sošolec je nagajal sošolcu, zato ga je ta brcnil. Sošolec nagajivec je bil 

jezen, besen, hud in užaljen, žalosten, prizadet. Sošolec, ki ga je brcnil, pa 

je bil vesel, miren.  Učenci so ugotovili, da je bil nagajiv sošolec 

žalosten, ampak učenca sta si prvotno zamislila, da je bil nagajivec jezen. 

Pogovorili smo se, da je bil nagajivec lahko tudi besen, hud, prizadet, 

razočaran. 

 

Analiza in opažanja: 

Predhodno sem se z učenci pogovorila o čustvih in ugotovili smo, da si lahko jezen, lahko pa 

si tudi besen in hud. Lahko si vesel ali pa še bolj vesel oziroma srečen. Zaradi takšnih izrazov 

so kasneje težje ugotovili, ali je sošolka vesela ali srečna, ali je sošolec jezen ali je celo besen.  

Ob nekem dejanju oseba misli, da je nasprotnik žalosten, lahko pa je resnično prizadet, 

razočaran ali jezen. Učenci so kar dobro prepoznavali prikazana čustva sošolcev. Ugotovili pa 

smo, da obstaja široka paleta čustev in da je težko določiti ustrezno stopnjo tega čustva. 

Žalosten, vesel ali jezen obraz je lahko prepoznati, kaj pa se v resnici dogaja znotraj te osebe , 

pa ne moremo vedeti, razen če se res vživimo v njena čustva in dogodke, ki so se ji pripetili 

(Prirejeno po Cowley, 2007, str. 48). 
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9. DEVETO SREČANJE 

I. UVODNI DEL 

Detektivi. Sošolca v paru se pogledata. Eden v paru na sebi nekaj spremeni. Drugi 

mora ugotoviti, kaj je sošolec spremenil. Nato zamenjamo vlogi. 

II. OSREDNJI DEL 

Ogledali smo si učni list s sličicami. Ugotovili smo, kaj sličice predstavljajo.  

 

 

Skupaj smo se pogovorili in odgovorili na vprašanja: 

- ˝Kako se počutijo otroci na slikah? Zakaj se tako počutijo?˝ 

1. Otroci so jezni, ker je na avtobusu gneča, in se prerivajo, preveč se dotikajo, ne 

morejo vsi sedeti na sedežih.  

2. Deklica je jezna, ker ji je brat polil kosilo. 

3. Deklica je jezna, ker se zaradi hrupa ne more učiti. 

4. Deček je žalosten, ker ima samo skromno malico, med tem ko imata sošolca s sabo 

pravo pojedino.  

- Kaj bi lahko naredili oni sami, da bi se počutili bolje? 

1. Pazili bi, da ne bi rukali ostale, tako tudi ostali ne bi zanalašč rukali njih. 

2. Hitro bi vstala, oba bi pospravila in vzela za jesti, kar je ostalo. 

3. Učiti se gre v knjižnico ali v drug prostor v hiši. 

1 2 

3 4 
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4. Jedel bi počasi, da bi imel za dlje časa. 

- Kaj bi lahko naredili drugi, da bi se otroci na slikah počutili bolje? 

1. Vsi bi pazili, da se na avtobusu lepo obnašajo. 

2. Brat bi hitro pospravil in sestri pomagal pripraviti nekaj drugega za kosilo. 

3. Dela, ki povzročajo hrup, bi opravili kar se da hitro, da ne bi preveč motili ljudi.  

4. Vsak sošolec bi mu odstopil košček svoje malice. 

- Kaj bi naredil ti, če bi se znašel v tem položaju? 

1. Mirno bi poiskal svoj prostor na avtobusu in ne bi motil ostale. 

2. Če bi nekomu polil kosilo, bi se opravičil in pomagal pospraviti ter mu pomagal 

pripraviti za kosilo nekaj drugega. Če pa bi meni nekdo polil kosilo, ga ne bi 

kregal, ampak bi mu dovolil, da skupaj narediva nekaj za jesti. 

3. Bil bi jezen in bi počakal, da ropot neha, šele potem bi se učil. 

4. Odstopil bi svojo malico prijatelju ali pa bi sprejel, če bi mi kdo kaj ponudil. 

(Prirejeno po Cowley, 2007). 

 

Analiza in opažanja: 

Učenci so podali svoja mnenja, kaj se dogaja na sličicah. Vživeli so se v čustva drugih, a 

najbolj se jih je dotaknila sličica z dečkom, ki ima le majhen sendvič. Takoj so rekli, da bi mu 

sošolca morala dati malo svoje malice, ker je učenec mogoče reven in doma nimajo veliko za 

jesti. Pri sličici, kjer deček polije kosilo sestri, se niso preveč razburili. Vsi so se strinjali, da 

se to lahko vsakomur zgodi in da bosta brat in sestra skupaj pripravila nekaj za kosilo. Motila 

jih je sličica potnikov avtobusa.  
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9. POLSTRUKTURIRAN SKUPINSKI INTERVJU  

 

1. Katero dejavnost, ki smo jo izvedli, ste si najbolj zapomnili oziroma vam je bila 

najbolj všeč? 

Najbolj so se jim vtisnile v spomin štiri igre pri četrti delavnici, kjer smo ugotavljali, 

kakšen je dober soigralec, kako dobro prenesti poraz in kako prenesti zmago. Najbolj 

jim je bila všeč igra Twister in radi so se pretvarjali in pretiravali v pohvalah ob zmagi 

ali ob porazu. 

Zelo dobra se jim je zdela uvodna igra prvega srečanja, kjer je vsak učenec izžrebal 

listič in moral prečkati razred na tak način, kot je bil zapisan na lističu (baletno, 

jokavo, rapersko …). 

Všeč jim je bila igra osmega srečanja, kjer smo izmed postavljenih predmet vedno 

enega skrili in učenci so ugotavljali, kateri predmet je to. 

Zelo so si zapomnili in všeč jim je bila dejavnost, pri kateri so bili razdeljeni v pare in 

so lahko uporabljali pripomočke in naredili svoj scenarij, zakaj so se sprli in kako so 

spor rešili. 

2. Ali so vam bile dejavnosti, ki smo jih skupaj izvajali, všeč? Zakaj? 

Dejavnosti so jim bile všeč, ker so bile dobro pripravljene in zabavne, vmes so se 

lahko igrali in sprostili pa tudi nekaj naučili. Všeč so jim bile uvodne igre in šele nato 

osrednje dejavnosti, pa tudi zaključki (masaže, električni krog). 

3. Kaj novega ste se iz naših delavnic naučili? 

Ali pa ste morda tisto, kar ste že vedeli, obnovili in osvežili? 

Ugotovili so, da se je o nekaterih stvareh lažje pogovarjati in to vaditi, težje pa je to v 

določeni situaciji tudi storiti. Vedeli so in obnovili so dejstvo, da ne smejo nekomu 

početi nekaj slabega, če za to sami ne želijo, da bi kdo njim počel.  

Vedo, da smo si med sabo različni in da morajo upoštevati mnenja drugih, ampak je v 

določenem trenutku to tako težko upoštevati in prehitijo svoje misli ter kar rečejo, kar 

jim je v ustih. 

4. Kako reagirate po naših delavnicah, če vas v razredu kaj moti ali če ste jezni? Se na 

naše delavnice v določenih konfliktnih trenutkih spomnite? 
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Na naše delavnice se pogostokrat spomnijo. Če je v razredu nekdo ali nekaj, kar jih 

moti, pa še vedno najprej burno reagirajo, šele nato razmislijo o svojem dejanju. Na 

naše delavnice se spomnijo, vendar je težko tako umirjeno reagirati, niso navajeni.  

 

5. Če ima v razredu nekdo drugačno mnenje od vašega, ga upoštevate? 

Poskušajo ga upoštevati, ampak ga šele po temeljitem pogovoru, radi imajo stvari po 

svoje. 

6. Če opazite v razredu prepir ali pretep, se udeležite kot pomoč ali se obrnete stran? 

Največkrat gredo po učiteljico, v mirnejših primerih pa tudi sami pristopijo na pomoč 

in vprašajo, kaj je narobe. 

7. Kadar se pri pouku sošolec nekaj zmoti oziroma ne razume dobro navodila, kako 

reagirate? 

Najprej mu skušajo lepo povedati in ga opozorijo, ne reagirajo več tako burno kot prej, 

vsaj ne tako pogosto. 

8. Kaj mislite, da lahko v bodoče storite, da bo v razredu prihajalo do še manj 

konfliktov? 

Lahko se še bolj prilagodimo eden drugemu, bolj upoštevamo mnenja drugih, najprej 

razmislimo šele nato odgovorimo. Večkrat se spomnijo na vaše delavnice. 

 

10. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Učenci petega razreda osnovne šole Dobova so pri delavnicah vedno z veseljem sodelovali.  

Na začetku naših srečanj so bili nekoliko zadržani, predvsem pri analizah odigranih dramskih 

uprizoritev. Na vprašanja so odgovarjale bolj deklice, ampak proti koncu naših srečaj so se 

sprostili tudi fantje in na koncu predvsem oni prispevali svoja mnenja in rešitve pri reševanju 

nastalih konfliktov.  

Učencem so se zdele nekatere delavnice malo manj, nekatere bolj zanimive. Vedno so 

prispevali svoje mnenje, odigrali določeno vlogo po svojih trenutnih močeh in pripravili 

ustrezne konflikte situacije, kakršne so si v tistem trenutku lahko najbolje zamislili.  

Razred, v katerem sem izvajala delavnice, je zelo živahen. Učenci so zelo razigrani, nekateri 

zelo temperamentni in vzkipljivi.  
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Priznajo, da so trmasti in ne popuščajo radi, zato me veseli, da sem s pomočjo skupinskega 

intervjuja dobila podatek, da se večkrat spomnijo na naše delavnice in da po koncu naših 

srečanj pogostokrat najprej razmislijo, šele nato komentirajo oziroma odreagirajo. Z učenci 

sem se veliko pogovarjala o kompromisih, spoštovanju različnih mnenj in o razlikah med 

učenci in ravno to so mi odgovorili pri vprašanju, kaj lahko v bodoče še storijo, da bo v 

razredu manj konfliktnih situacij – še bolj se lahko prilagajajo drug drugemu in spoštujejo 

sošolce in drugačnost.  

Raziskovalni vprašanji, na kateri sem iskala odgovore, sta:  

      R 1: Ali ustvarjanje z gibom oziroma plesna dramatizacija pomaga učencem pri       

             reševanju konfliktov in na kakšen način se to izraža? 

 

Z učenci sem začela delati v mesecu januarju 2013. Naše delavnice so potekale ob torkih. 

Vmes so nas prekinile počitnice, izleti, vaje za matematično tekmovanje in podobno. Učenci 

so skupaj že od prvega razreda, takšen način dela pa so spoznali šele zdaj, pet let kasneje. S 

pomočjo sprotnih analiz delavnic in s pomočjo intervjuja potrjujem moja predvidevanja, in 

sicer da bi bilo priporočljivo takšne dejavnosti z učenci izvajati od samega začetka osnovne 

šole ali pa vsaj od prvega šolskega dne, ko se razred spozna z novo učiteljico. 

V zaključnem delu drugega srečanja smo izvedli električni tok. En učenec je imel težavo pri 

stisku roke v smer, ki je sledila, in je vedno stisnil obe roki hkrati. Električni tok se je v tistem 

trenutku zmedel in podrla se je pot toka. Učenci so sošolca takoj napadli in kregali, češ da je 

zmotil celo igro in vse pokvaril. Z odgovorom na predzadnje vprašanje v intervjuju so učenci 

potrdili, da če se učenec nekaj zmoti, da mu najprej lepo povejo in ga lepo opozorijo, da več 

ne reagirajo tako burno kot prej.  

Predvidevam, da se bodo učenci spomnili na naše odigrane konfliktne situacije, na različna 

izražanja jeze, na upoštevanja čustva drugih, ampak z nekaj mesečnim delom pri že starejših 

otrocih nisem mogla doseči večjih sprememb.  

Učenci so sicer dosegli nekatere pozitivne učinke, ki jih lahko usvojijo z metodo 

ustvarjalnega giba – to so večja sproščenost razreda ter v mojem primeru pozitivnejši 

medsebojni odnosi, vendar bi za bolj izrazite spremembe potrebovala več časa in več srečanj. 
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      R 2: Ali ustvarjalne plesne dejavnosti, skozi katere rešujemo konfliktne situacije, pri      

             učencih razvijajo empatijo? 

Zagotovo so naše delavnice pri učencih ravno v tistem trenutku izzvale neko stopnjo empatije, 

še posebej pri zadnji delavnici, kjer so učenci morali podati svoja mnenja, kako bi se oni 

počutili na avtobusu, polnem prerivajočih se ljudi ali pa kaj bi storili, da bi se bolje počutili, 

če bi jim nekdo uničil kosilo. Tudi pri prvi delavnici, kjer so učenci odigrali igro vlog Janeza 

in Roka pri podajanju žoge, so se vživeli v čustva počasnega Roka in prehitrega, nesramnega 

Janeza. Učenci se zavedajo, da se lahko neka oseba drugače počuti ob enakih dogodkih, 

mislim pa, da bi učencem lahko še bolj približala oz. pri njih razvijala občutek empatije skozi 

še več delavnic.    

Učenci se zavedajo, da se pogostokrat neprimerno vedejo do sošolcev ali drugih ljudi, če pa bi 

bili sami v njihovi koži, pa se ne bi tako dobro počutili. Takšne sprotne izjave so me pozitivno 

presenetile in vesela sem, da so to delili z mano. V zaključnem intervjuju so povedali, da se 

velikokrat spomnijo na naša srečanje in igre vlog ter uprizoritve konfliktnih situacij, se pa v 

konkretnih situacijah, ki se pripetijo v razredu, težko zadržijo in najprej razmislijo, ampak še 

vedno najprej reagirajo, potem pa se zavejo, da so bili prehitri in pregrobi.  

Učenci priznavajo, da se med sabo velikokrat po nepotrebnem sprejo in da nihče ne želi 

popustiti. Vsi trdijo svoje, nihče pa ne želi popustiti in upoštevati čustva drugih. Iz odgovorov 

pri intervjuju predvidevam, da se bodo v bodoče trudili in upoštevali mnenja sošolcev. Pri 

pogovorih smo večkrat poudarili pomen kompromisov in skupnih pogovorov. 

Pri sedmem srečanju me učenci niso prepričali z odgovorom, da razumejo in da se bodo 

udeležili nastalega konflikta kot pomoč. Pri izvedbi skupinskega intervjuja pa so bili učenci 

zelo prepričljivi, ko so odgovarjali, da največkrat za pomoč prosijo učiteljico, velikokrat pa se 

nastalega konflikta udeležijo tudi sami in pomagajo, če le lahko. Tudi tukaj se čuti neka vrsta 

empatije, saj morajo učenci začutiti, da je nekaj narobe, in če želijo pomagati, morajo zaznati, 

na katero stran stopiti, kdo je užaljen, kdo je kriv.  
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11. ZAKLJUČEK 

Pri mojem bodočem poučevanju na osnovni šoli verjamem, da bodo tudi z uporabo predhodno 

ustvarjenih in rešenih konfliktnih situacij zagotovo še obstajali konflikti v razredih.                  

S pomočjo mojega diplomskega dela pa sem spoznala, da mi bodo takšne delavnice le 

omogočile lažje vključevanje otrok v razred in oblikovanje boljših medosebnih odnosov.  

Že s samim gibanjem, pri igranju vlog in uprizarjanju konfliktnih situacij, ki deluje 

sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok in odraslih, je mogoče dosegati terapevtsko 

vrednost in tako vplivati na učenčevo boljše počutje in večjo pripadnost k razredu, k 

skupnosti (Kroflič, Gobec, 1992). 

Sprostitveno funkcijo gibanja v plesni vzgoji omogoča še en dejavnik – ustvarjanje. Učenci  

ob igri vlog, ob gibalnem izražanju, ob uprizarjanju čustev in ob uprizarjanju vzroka ter 

posledice nekega dejanja, razvijajo ustvarjalnost in s tem aktivirajo dodatne sile v 

motivacijskih, čustvenih in intelektualnih procesih. Gibanje, ustvarjanje in skupinsko delo 

povezujejo sprostitev in socializacijo. Spodbujati to ustvarjalnost pa pomeni usmerjati 

aktivnost v iskanje novih, izvirnih, nepričakovanih reakcij v dani situaciji (Kroflič, Gobec, 

1992, str. 33). 

Moje ugotovitve ob koncu so pozitivne, in sicer učenci 5. razreda, ki so pod mojim vodstvom 

izvedli več kot devet različnih iger, uprizoritev in zaigranih konfliktnih situacij, že drugače 

razmišljajo in se zavedajo svojih nepremišljenih dejanj. Že to, da smo v tako kratkem času 

uspeli doseči njihovo zavedanje žalitev sošolcev, prehitro razburjenje, neupoštevanje drugih 

ter različnih mnenj, mi veliko pomeni. Zagotovo bi lahko presegli to stopnjo in bi se učenci 

velik bolj spremenili oziroma spremenili svoj pristop ter obnašanje, reagiranje in še bolj 

razvili občutek empatije.  

Vsako srečanje je trajalo eno šolsko uro. Pri vsakem srečanju pa sem izvedla uvodno igro, 

glavni, osrednji del ter še zaključno igro. To nam kaže, da učiteljem ni treba izvajati plesne 

dramatizacije vsak teden, vsak dan, cele dneve, ampak se v tedenski ali mesečni načrt vstavi 

nekaj minut za sprostitvene igre, didaktične igre, pantomimo, izražanje ob glasbi in s tem 

pomagamo otrokom za sproščanje svojih čustev in jim omogočamo večjo pripadnost k 

celotnemu razredu in s tem izboljšamo razredno klimo. 
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13. PRILOGA 

 

MINI PLAKATI ČETRTEGA SREČANJA – BITI DOBER 
ZMAGOVALEC 

 

 

Slika 9: Mini plakat o lastnostih, ki jih dober zmagovalec mora in katere ne sme imeti. 

 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/KAKOpdf/
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Slika 10: Mini plakat o lastnostih, ki jih dober igralec mora in katere ne sme imeti. 

 

 

Slika 11: Mini plakat o dobrih in slabih lastnostih, ki jih moramo in katere ne smemo imeti ob porazu. 
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                              Slika 12: Kartice z vzpodbudnimi napisi pri 4. delavnici 

 

 

 

                            Slika 13: Kartice z vzpodbudnimi napisi pri 4. delavnici. 

 

 


