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IGRE

IGRE

Pošlji in sprejmi ime
IGRE

Namen dejavnosti je spoznavanje imen.

O Učni cilji:
• Vzpostavljanje skupinske dinamike
• Vzdrževanje pozornosti
O Število udeležencev:
• Delo v večji ali manjši skupini
Udeleženci stojijo v krogu. Vodja začne tako, da vzpostavi očesni kontakt, izgovori svoje ime in ga s
ploskom pošlje izbrani osebi v skupini. Ta ga sprejme tako, da ponovi ime, ki ga je prejela, vzpostavi očesni
kontakt in s ploskom pošlje svoje ime naslednjemu udeležencu. Tako se igra nadaljuje.
O Opozorilo:
• Pozorni moramo biti, da so v igro vključeni vsi.

Podajanje dveh predmetov
Namen dejavnosti je spoznavanje imen.

O Učni cilji:
• Vzpostavljanje skupinske dinamike
• Vzdrževanje pozornosti
O Pripomočki:
• Dva predmeta, npr. dve žogi različnih barv
O Število udeležencev:
• Delo v večji skupini
Udeleženci stojijo v krogu. Vodja poda prvo žogo enemu izmed udeležencev. Vsak udeleženec, ki žogo
vrže naprej, zakliče ime tistega, ki ga je izbral za podajo. Ta jo potem poda naprej naslednjemu tako, da
zakliče njegovo ime. Žogo lahko prejme vsak udeleženec le enkrat. Krog se zaključi pri osebi, ki je z igro
začela. Vsak udeleženec si mora zapomniti, od koga je prejel žogo in komu jo je podal.
Nekajkrat ponovimo krog podajanja, nato podamo žogo druge barve v obratni smeri. Tisti, ki žogo
prejme, jo poda tistemu, ki mu jo je v prvem delu igre poslal. Ta krog nekajkrat ponovimo.
Nato vzamemo obe žogi, prvo pošljemo in naredimo 1–2 kroga, nato dodamo še drugo žogo, ki gre v
obratni smeri.
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Atomčki

IGRE

Namen dejavnosti je delitev v skupine.
O Učni cilji:
• Vzpostavljanje skupinske dinamike
• Izboljšanje odzivnega časa
O Število udeležencev:
• Delo v večji skupini
Udeleženci hodijo po prostoru z enakomerno hitrostjo in upoštevajo razdaljo med seboj. Vodja ploskne in
izgovori številko od 2–9. S tem določi, koliko učencev mora sestavljati eno skupino. Pozorni moramo biti,
da izbiramo take številke, da nihče ne ostane sam.

En korak v sredino z imeni
Namen dejavnosti je spoznavanje imen.

O Učni cilji:
• Vzpostavljanje skupinske dinamike
• Urjenje pozornosti
O Število udeležencev:
• Delo v večji skupini
Udeleženci stojijo v krogu. Cilj je, da vsak udeleženec stopi en korak v sredino in izgovori svoje ime.
Udeleženci morajo upoštevati tri pravila:
1. Samo en udeleženec naenkrat lahko naredi korak naprej.
2. V skupini ni dovoljeno pogovarjanje.
3. Udeleženci v krog ne vstopajo zaporedno.
Prvi začne igro tako, da izgovori svoje ime in stopi en korak v sredino. Ostali so pozorni na ostale v skupini
in ko imajo občutek, da so na vrsti, stopijo korak naprej in izgovorijo svoje ime. Če stopita v sredino dva
udeleženca naenkrat, skupina začne igro od začetka.

5

Namen dejavnosti je s tehniko živih slik v skupini prikazati izbrano besedo.

IGRE

Molekule
LETALO

O Učni cilji:
• Vzpostavljanje skupinske dinamike
• Spodbujanje ustvarjalnosti in spontanega odzivanja
O Število udeležencev:
• Delo v večji skupini in razdelitev v manjše skupine
Učenci hodijo po razredu, pri čemer vzdržujejo enakomerno razdaljo in se premikajo z enakomerno
hitrostjo. Učitelj ploskne in izreče poljubno število 2–9 in s tem določi število članov manjših skupin, ki
jih morajo oblikovati učenci. Pomembno je, da izbere tako število, da nihče od učencev ne ostane sam.
Ko so skupine oblikovane, jim učitelj pove, kaj naj prikažejo s tehniko živih slik (npr. drevo, hišo, pralni
stroj, letalo …). Ko se vsaka skupina postavi v živo sliko, ostali učenci pogledajo in izrazijo mnenje o njihovi
postavitvi.
O Opozorilo:
• Učenci naj ne posnemajo sošolcev in poskušajo biti karseda izvirni.
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Namen dejavnosti je delitev skupine.

IGRE

Poišči svojo skupino
O Učni cilji:
• Vzpostavljanje skupinske dinamike
• Spodbujanje ustvarjalnosti in spontanega odzivanja
O Pripomočki:
• Karte: rumene, modre, rdeče, zelene (s črkami)
O Število udeležencev:
• Delo v večji skupini
Udeleženci miže hodijo po prostoru, pri čemer upoštevajo druge in se premikajo z enakomerno hitrostjo.
Navodilo vodje je, da se udeleženci, ko začutijo neko spremembo, ustavijo in odprejo oči. Sprememba
se zgodi, ko vodja v zrak nad njih vrže karte, ki padejo na tla. Vsak pobere najbližjo karto in poišče svojo
skupino glede na barvo karte. Skupina s črkami sestavi besedo.
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Postavi se v vrsto
IGRE

Namen dejavnosti je sodelovanje med udeleženci.

O Učni cilji:
• Razvijanje sporazumevalne zmožnosti
• Spodbujanje sodelovanja
O Pripomočki:
• Barvni lepilni trak
O Število udeležencev:
• Delo v večji skupini
Učitelj z barvnim lepilnim trakom na tleh ustvari črto, na katero stopijo učenci. Nato jim naroči, da se
premestijo, tako da bodo razporejeni v naslednjem vrstnem redu:
• Glede na začetnico imena – od A do Ž.
• Glede na višino – od najnižjega do najvišjega.
• Glede na dolžino las – od najkrajših do najdaljših.
Ko se učenci premikajo, lahko stopajo samo po črti. Tisti, ki stopi na tla, je pristal v reki s krokodili in je
izločen iz igre. Skupina je uspešna, če vsi učenci ostanejo na črti.
O Opozorilo:
• Pozorni moramo biti, da so v igro vključeni vsi.
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Didaktična namizna igra Vrtiljak čustev razkriva in uči raznolike načine prepoznavanja, poslušanja ter
izražanja čustev in čustvenih stanj. Udeleženci ob zabavnih nalogah razvijajo sodelovalne veščine ter
sposobnosti zaznavanja svojih čustev, vživljajo pa se tudi v čustva drugih. Prepoznavajo in izražajo se
s pomočjo mimike obraza in telesne govorice. Sicer preprosto zasnovana igra ima tudi širšo uporabno
vrednost in s svojo odprto zasnovo dopušča veliko možnosti za nadgradnjo. Naloge so podane v štirih
jezikih, kar pomeni, da jo lahko uporabimo tudi za zabavno učenje slovenščine, angleščine, tajščine ali
kitajščine.

IGRE
Vrtiljak čustev

Vrtiljak čustev

O Učni cilji:
• Razvijanje spretnosti neverbalne in verbalne komunikacije.
• Analiziranje in interpretiranje čustev v konkretnih življenjskih situacijah.
• Ozaveščanje in razumevanje lastnih čustev.
• Vživljanje v čustva drugih.
• Poimenovanje, opisovanje in ponazarjanje različnih čustev.
O Učne metode:
• Delo s slikovnim gradivom
• Igra vlog
• Improvizacija
• Delo z besedilom

Naročilo igre:

O Učne oblike:
• Individualno delo
• Delo v paru
• Delo v skupinah

www.takatuka.net/vrtiljak-custev
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O Učni cilji:
• Prepoznavanje in izražanje čustev

IGRE
Vrtiljak čustev

Kolo čustev I

Namen dejavnosti je prepoznati in izraziti čustva.

• Razvijanje empatije
O Pripomočki:
• Vrtiljak čustev iz istoimenske igre Društva ustvarjalcev Taka Tuka
O Število udeležencev:
• Delo v manjših skupinah
Skupina 4–10 učencev stoji v krogu; en učenec je na sredini kroga. Učenec na sredini zavrti vrtiljak in
puščica pokaže na naključno čustvo. Učenci, ki oblikujejo krog, čustvo prikažejo s pomočjo mimike in
gestike. Nato učenec na sredini izbere sošolca, čigar izraz se mu zdi najbolj posrečen. Izbrani sošolec gre
v krog in naslednji zavrti vrtiljak.
Če puščica pokaže na srce, učenec v krogu sam izbere čustvo. Če puščica pokaže na zvezdo, čustvo zanj
izberejo ostali učenci. V tem primeru učenec v krogu nato ponovno zavrti vrtiljak.
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IGRE
Vrtiljak čustev

Kolo čustev II

Namen dejavnosti je spoznavati čustva v vsej njihovi kompleksnosti.
O Učni cilji:
• Spoznavanje kompleksnosti čustev
• Razvijanje empatije
O Pripomočki:
• Vrtiljak čustev iz istoimenske igre Društva ustvarjalcev Taka Tuka
O Število udeležencev:
• Delo v manjših skupinah
Skupina 4–10 učencev stoji v krogu; en učenec je na sredini kroga. Učenec na sredini zavrti vrtiljak in
puščica pokaže na naključno čustvo, ki ga isti učenec prikaže s pomočjo mimike in gestike. Nato vsak
od učencev, ki oblikujejo krog, poskuša razložiti, zakaj se učenec na sredini kroga tako počuti. Nazadnje
učenec na sredini kroga izbere razlog, ki se mu zdi najbolj posrečen. Izbrani sošolec gre v sredino kroga in
naslednji zavrti vrtiljak.
Če puščica pokaže na srce, učenec v krogu sam izbere čustvo. Če puščica pokaže na zvezdo, čustvo zanj
izberejo ostali učenci.
O Opozorilo:
• Razlogi za čustva morajo biti različni.

JEZEN SI,
KER...
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Namen dejavnosti je medsebojno spoznavanje.
O Učni cilji:
• Samozavestno predstaviti sebe

IGRE
Vrtiljak čustev

Spoznavanje

• Razvijanje pozornega poslušanja
O Pripomočki:
• Modre karte iz igre Vrtiljak čustev Društva ustvarjalcev Taka Tuka
O Število udeležencev:
• Delo v veliki skupini
Učenci hodijo po prostoru, vsak učenec ima 3 kartice, ob srečanju z drugim učencem izmed njegovih
kartic izvleče eno in odgovori na vprašanje. Enako ponovi tudi drug učenec v paru, novi karti obdržita med
svojimi in nadaljujeta s srečanji.

Glasuj!

Namen dejavnosti je spoznavati čustva v vsej njihovi kompleksnosti.
O Učni cilji:
• Spoznavanje kompleksnosti čustev
O Pripomočki:
• Kocka, barvne figure, fotografije in vrtiljak čustev iz istoimenske igre
Društva ustvarjalcev Taka Tuka
O Število udeležencev:
• Delo v manjših skupinah
Razdelite učence v manjše skupine. Vsak učenec dobi 5 kartic in barvno figuro. Z barvno kocko določite
učenca, ki začne. Ta zavrti vrtiljak čustev in vsak od učencev mora izmed svojih fotografij izbrati tisto,
za katero meni, da najbolje prikazuje določeno čustvo. Ko vsi učenci položijo izbrane fotografije na
sredino, si jih dobro ogledajo in svojo figurico položijo na tisto, ki po njihovem mnenju od vseh najboljše
prestavlja to čustvo.
Učenec, katerega forotgrafija je prejela največ figuric, pobere karte. Igro nadaljuje učenec, ki sedi desno
od učenca, ki je igro začel.
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Didaktična namizna igra Dej povej učence postavlja v središče učenja, saj jih spodbuja k postavljanju zanje
pomembnih vprašanj ob določeni temi. Aktivna vloga v procesu učenja omogoča razvoj kompleksnih
miselnih procesov pri vsakem posamezniku.

IGRE
Dej povej

Dej povej
Izbira teme določa namen in smer posamezne igre. Uporabimo jo lahko za spoznavanje, druženje,
povezovanje, ponavljanje in utrjevanje učne snovi, pa tudi za viharjenje možganov oz. brainstorming,
načrtovanje ali refleksijo.
Igra je zasnovana tako, da karte učencem služijo kot iztočnica za postavljanje raznovrstnih vprašanj s
pomočjo asociacij ob izbrani temi. Iskanje odgovorov na vprašanja učence spodbudi, da razmišljajo izven
okvira, pri tem pa uporabijo pretekle izkušnje, védenje in znanje.
Igra, ki spodbuja radovednost, poglobljeno razmišljanje, učenje in zabavo za vse generacije, je na voljo v
dveh težavnostnih stopnjah in v dveh jezikih: Dej povej 1. stopnja in Dej povej 2. stopnja ter Let’s Talk 1st
level in Let’s Talk 2nd level.
O Učni cilji:
• Razvijanje spretnosti postavljanja vprašanj.
• Analitično in kritično razmišljanje o različnih vnaprej izbranih temah.
• Razvijanje veščin komuniciranja.
• Razvijanje spretnosti argumentiranja in izražanja lastnega mnenja.
O Učne metode:
• Delo s slikovnim gradivom
• Delo z besedilom

Naročilo igre:

O Učne oblike:
• Individualno delo
• Delo v paru
• Delo v skupinah

www.takatuka.net/dej-povej
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Kdaj je smiselno
z otrokom s
posebnimi potrebami
delati individualno?

Kako se spopadati
z izključevanjem?

Tema: šola

IGRE
Dej povej

Brez česa si ne
predstavljaš
šole?

Ali je pica dobra izbira
za šolsko malico?

Kdo je zate pravi
prijatelj in zakaj?
Do koga si najbolj
popustljiv?

Katerega darila
si se najbolj
razveselil?

Tema: spoznavanje

Kako bi zate izgledal
popoln dan?
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Ogledalo

SPLETNE IGRE

Namen dejavnosti je posnemanje gibov.

O Učni cilji:
• Povezovanje skupine
• Vzdrževanje pozornosti
O Število udeležencev:
• Delo v večji ali manjši skupini
Vodja poda udeležencem navodilo, naj bodo pozorni na njegovo gibanje in ga poskusijo čim bolj natančno
posnemati. Če je možno, vodja in udeleženci vstanejo (če ni, igro izvajajo sede).
Vodja izvaja počasne gibe, udeleženci so njegov odsev v ogledalu in ponavljajo gibe, sledijo vodji.
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Plešoči papir

O Učni cilji:
• Povezovanje skupine
• Vzdrževanje pozornosti
O Pripomočki:

SPLETNE IGRE

Namen dejavnosti je posnemati premikanje papirja.

• List papirja
O Število udeležencev:
• Delo v večji ali manjši skupini
Vodja drži v rokah list papirja. Udeležencem poda navodilo, da vstanejo in se premikajo, kot se premika
papir v njegovih rokah. Vodja počasi vodi papir in premika posamezne dele, ga prepogne, dvigne v zrak,
kot da poskoči ... udeleženci vsak premik lista posnemajo z gibanjem svojega telesa.

Risanje po navodilu
Namen aktivnosti je risanje po navodilu.

O Učni cilji:
• Urjenje poslušanja
• Podajanje natančnih navodil
• Vzdrževanje pozornosti
O Pripomočki:
• Barvice in papir
O Število udeležencev:
• Delo v večji skupini
Udeleženci pripravijo 2 lista papirja in barvice. Vodja poda navodilo, da naj udeleženci narišejo enostavno
risbo z naslovom ŠOLA NA DALJAVO. Čas risanja je 5 minut.
Ko risbo končajo, udeleženci napišejo jasna navodila, na podlagi katerih lahko kdorkoli nariše njihovo
risbo. Pri tem ne smejo uporabljati imen predmetov, ki se nahajajo na sliki, ampak samo opise. Čas za
pisanje je omejen na 10 minut.
Vodja prosi enega od udeležencev, da prebere svoja navodila, ostali udeleženci po njegovih navodilih
rišejo. Na koncu risbe primerjajo in podajo povratno informacijo o podajanju navodil.
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Zapleši

SPLETNE IGRE

Namen dejavnosti je sprostitev.

O Pripomočki:
• Glasba
O Število udeležencev:
• Delo v večji skupini
Učitelj spodbudi učence, da si poiščejo prostor za gibanje (da vstanejo, umaknejo stol ...) in poda navodilo:
Ko zaslišite glasbo plešite, ko glasbo, plešite, ko glasba potihne, ostanite v zamrznjenem položaju.
Aktivnost nekajkrat ponovite.

Lista simbolov
Namen dejavnosti je priklic prikazanih simbolov.

O Učni cilji:
• Urjenje spomina
• Sodelovanje v skupinah
O Pripomočki:
• Vijolične karte Dej Povej Taka Tuka
O Število udeležencev:
• Delo v manjših skupinah
Učitelj projicira sliko s predmeti in učence pozove, da si zapomnijo čim več predmetev, ki jih vidijo.
Projekcija slike naj traja 30 sekund. Po prekinjeni projekciji si vsak učenec zapiše predmete, ki si jih je
zapomnil.
Sledi delitev v skupine po 3–4 učence. Vsaka skupina skupina poskusi priklicati vseh 18 predmetov.
Vsi učenci skupaj poročajo, kako jim je naloga uspela.
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Stereotipi

SPLETNE IGRE

Namen dejavnosti je obravnavati stereotipe.

O Učni cilji:
• Obravnava stereotipov
• Telesno izražanje
O Število udeležencev:
• Delo v manjši ali večji skupini
Učitelj pozove učence, da si pred računalnikom zagotovijo prostor, vstanejo in se s telesom obrnejo stran
od ekrana. Učitelj z nagovorom povezuje (npr. si v časovnem stroju, stroju poklicev ... ob plosku se obrni
in v zamrznjeni sliki pokaži:
• učiteljico, ki daje navodila učencem,
• mizarja, ki izdeluje stol ...
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Potovanje

O Učni cilji:
• Razvijanje domišljije

SPLETNE IGRE

Namen dejavnosti je najti način potovanja brez konvencionalnih prevoznih sredstev.

• Spodbujanje kreativnosti
O Število udeležencev:
• Delo v večji ali manjši skupini
Vodja pozove udeležence, da si zamislijo na kakšen način bi potovali brez uporabe konvencionalnih
prevoznih sredstev in kam. Vsak udeleženec predstavi svojo idejo.

Virtualna žoga
Namen aktivnosti je podajanje namišljene žoge.

O Učni cilji:
• Vzpostavljanje skupinske dinamike
• Spodbujanje domišljije
O Število udeležencev:
• Delo v manjši skupini
Vodja natančno opiše žogo, ki jo bo podal. Udeležence spodbudi, naj bodo pripravljeni in pozorni, kako
velika je žoga, in velika in to upoštevajo, ko jo ujamejo. Po želji lahko spremenijo velikost ali izgled žoge.
Preden žogo podajo, imenujejo enega od udeležencev, ki še ni bil na vrsti.
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Hiša strahov

O Učni cilji:
• Spodbujanje ustvarjalnosti in spontanega odzivanja
• Vzpostavljanje skupinske dinamike

SPLETNE IGRE

Namen aktivnosti je razmisliti o zvokih, ki so povezani z določeno temo.

O Pripomočki:
• Kolo za vpisovanje zvokov
O Število udeležencev:
• Delo v večji ali manjši skupini
Vodja udeležence razdeli v manjše skupine (3–5). Vsaka skupina se pogovori o zvokih, vezanih na določeno
temo. Izberejo tri zvoke, ki jih delijo z vsemi udeleženci. Vodja vse izbrane zvoke napiše na kolo. Kolo vrti
vodja skupine, vsi udeleženci pa sodelujejo s ponazarjanjem zvoka glede na izbor.

Pripovedovanje
pravljice, zgodbe

Namen je pripovedovati zgodbo z nakazovanjem zvočne reakcije.

O Učni cilji:
• Vzpostavljanje skupinske dinamike
• Vzdrževanje pozornosti
O Število udeležencev:
• Delo v večji ali manjši skupini
Naloga skupine je, da v enem krogu pripoveduje določeno pravljico ali zgodbo tako, da pripovedovalec
nakazuje zvočne reakcije, ostali pa ponazarjajo zvok in so aktivno vključeni v pripovedovanje. (Primer:
Pripovedovalec pove: „Rdeča kapica je potrkala na vrata /.../“, skupina ob tem trka po mizi.)
Vodja pozove udeležence, naj delujejo kot uigrana skupina in so pozorni na to, da vsak udeleženec pride
na vrsto enkrat ter da se zgodba izteče v enem krogu.
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Pripomočki:
• listi različnih velikosti ali tabla,
• pisala.

Oblike dela:
• Individualno,
• v paru,
• v majhni skupini,
• v veliki skupini.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - O(b)ris osebe
PEDAGOGIKE

O(B)RIS
OSEBE

O Kaj je O(B)RIS OSEBE?
Osrednji (resnični ali fiktivni) lik,
zastavljen v obliki slikovitega
obrisa na večji površini, ki mu
določimo zunanje in notranje
značilnosti tako, da jih
zapisujemo po celotni površini.
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Učitelj ali učenci na večjo površino narišejo
obris osebe. Lahko obrišejo tudi drug drugega.
V notranjost zapisujejo čustva, misli, ideje,
poglede, lastnosti, želje ... izbrane osebe.
Na zunanjo stran pa zunanji izgled, starost,
poklic, družino, kraj bivanja ... izbrane osebe.

O Zakaj uporabimo O(B)RIS OSEBE?
• Ustvarjanje lika,
• raziskovanje lika,
• zbiranje podatkov o določeni osebi,
• razvoj lika skozi čas,
• raziskovanje različnih obdobij v življenju lika (otroštvo, mladost, starost ...).

TEHNIKE GLEDALIŠKE - O(b)ris osebe
PEDAGOGIKE

O Kako uporabimo O(B)RIS OSEBE?

O Kaj omogoča O(B)RIS OSEBE?
• Sprejemanje idej drugih,
• vživljanje v osebo,
• ozaveščanje svojih lastnosti.

Primer uporabe:
O(B)RIS KOMPETENTNEGA UČITELJA
Z uporabo O(B)RISA OSEBE predstavite kompetentnega učitelja. V različne dele vpišite njegove lastnosti.
V glavo njegova znanja, v roke in noge njegove veščine, v notranjost pa njegova stališča in odnos do dela.
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ŽIVA
SLIKA

Pripomočki:
• različni predmeti.

O Kaj je ŽIVA SLIKA?
Vizualna predstavitev določene ideje, pojma, teme, vsebine-teksta, dogodka, situacije ali osebe s
telesi, kar omogoča izražanje in interpretacijo sporočila s strani postavljalcev in opazovalcev. Učenci
dobijo nalogo, da uprizorijo domišljijsko ali realno sliko, kar pomeni, da so pri predstavitvi popolnoma
pri miru.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Živa slika
PEDAGOGIKE

Oblike dela:
• individualno,
• v paru,
• v majhni skupini,
• v veliki skupini.

O Kako uporabimo ŽIVO SLIKO?
Učitelj poda učencem navodilo, kaj naj upodobijo. Postavijo se v prostor tako, da predstavijo svoj del
in nato okamenijo. Naloga je lahko za vse učence enaka ali različna. Lahko je skrbno načrtovana in
pripravljena s sodelovanjem skupine ali pa improvizirana, postavljena v tistem trenutku.
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• Obravnava literarnega dela,
• prikaz dogodkov, situacij,
• zgodovinski pregled ,
• obravnava težjih pojmov,
• uvod, jedro, zaključek,
• ponavljanje in utrjevanje znanja,
• vživljanje v različna čustvena stanja,
• vzrok, posledica,
• prikaz nasprotij (realno-idealno, lepe sanje-nočna mora).

O Kaj omogoča ŽIVA SLIKA?
• Sprejemanje idej drugih,
• urjenje neverbalnega izražanja,
• vživljanje v osebo,
• kritično mišljenje,
• postavljanje vprašanj,
• razvijanje telesne govorice.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Živa slika
PEDAGOGIKE

O Zakaj uporabimo ŽIVO SLIKO?

Primer uporabe:
ŽIVLJENJSKI DOGODEK
Udeleženci se razporedijo v skupine po 4–6. Vsaka skupina dobi listek, na katerem je napisan dogodek
(npr. rojstvo, prvi šolski dan, poroko, šolski izlet, pogreb …) in nalogo, da ga s svojimi telesi predstavijo v
obliki žive slike; brez giba ali zvoka. Udeleženci se v skupinah dogovarjajo in preizkušajo različne zamisli.
Za svojo živo sliko izberejo primeren naslov.
Ko so vse skupine pripravljene, predstavijo svoje delo. Vsaka skupina najprej pove naslov žive slike in se
šele nato postavi v položaj. Udeleženci ostalih skupin so povabljeni, da izrazijo svoje mnenje, prepoznajo
za kateri dogodek gre, izpostavijo, kaj jim je bilo všeč in kaj bi lahko po njihovem mnenju še izboljšali …
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• v majhni skupini,
• v veliki skupini.

Pripomočki:
• miza,
• stoli,
• raziskovalni material,
papir, svinčnik.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Okrogla miza
PEDAGOGIKE

Oblike dela:

OKROGLA
MIZA

O Kaj je OKROGLA MIZA?
Pogovor ali debata o pomembnih temah, ki omogoča pogled iz različnih perspektiv. Udeleženci lahko
predstavijo svoje mnenje, kritično razmišljajo in ovrednotijo druga mnenja, skupaj sestavijo potek
pogovora, si razdelijo vloge.
O Kako uporabimo OKROGLO MIZO?
Prostor uredimo glede na vrsto srečanja.
Primer: Za okroglo mizo postavimo mizo in stole za toliko oseb, kot jih bo v aktivnosti sodelovalo. Učenci
si razdelijo vloge in v vlogah predstavijo pogovor na določeno temo.
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• Pogovor in izmenjava mnenj o važnih temah, problemih,
• priprava projektne ideje,
• predstavitev strokovne vsebine.
O Kaj omogoča OKROGLA MIZA?
• Sprejemanje idej drugih,
• vživljanje v osebo,
• kritično mišljenje,
• postavljanje vprašanj,
• izražanje mnenj,
• zagovarjanje stališč.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Okrogla miza
PEDAGOGIKE

O Zakaj uporabimo OKROGLO MIZO?

Primer uporabe:
UPORABA DIGITALNIH NAPRAV V PROSTEM ČASU

Vodja pozove udeležence, da improvizirajo okroglo mizo o uporabi digitalnih naprav v prostem času.
Udeleženci, ki želijo aktivno sodelovati, se javijo, da prevzamejo vloge.
Predstavniki okrogle mize so: povezovalec, starš, prodajalec računalniških igric, strokovnjak za varnost
na internetu, učitelj, odvisnik od računalniških igric, učenec ... Ostali udeleženci so publika in postavljajo
vprašanja.

26

Oblike dela:
• individualno,
• v paru,
• v majhni skupini,
• v veliki skupini.
Pripomočki:
• predmeti,
• listi,
• pisala.

O Kaj je USODNO SPOROČILO?

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Usodno sporočilo
PEDAGOGIKE

USODNO
SPOROČILO

Pisni vir, navadno v obliki kratkega sporočila, ki ga uvede vodja, in katerega posledica je dramska
napetost, preobrat zgodbe.
O Kako uporabimo USODNO SPOROČILO?
Učitelj vnaprej pripravi usodno sporočilo. Lahko pa ga napišejo tudi udeleženci kot del ločene naloge.

Napisano je na listu papirja, v zvezku, knjigi. Vsebina je sestavljena tako, da povzroči napetost, odpre
nov problem, ga poglobi, razloži določeno stvar, obrne smer dogajanja ...
Vsebino lahko naglas prebere učitelj, nekdo od učencev, vsaka skupina zase ...
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• Ustvarjanje napetosti,
• ključni dogodek, ki povzroči, da se nekaj spremeni,
• raziskovanje zgodbe, problema,
• raziskovanje lika,
• posredovanje novega podatka, ki vpliva na potek zgodbe.

O Kaj omogoča USODNO SPOROČILO?
• Vživljanje v osebo,
• spodbujanje radovednosti,
• krepitev bralnega razumevanja,
• motivacija za pisanje.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Usodno sporočilo
PEDAGOGIKE

O Zakaj uporabimo USODNO SPOROČILO?

Primer uporabe:
PISMO RAZREDU

Napišite motivacijsko pismo vašemu razredu.
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Oblike dela:
• v majhni skupini,
• v veliki skupini.
Pripomočki:
• stol.

O Kaj je VROČI STOL?
Oseba na stolu prevzame identiteto določene (fiktivne ali resnične) osebe in odgovarja na vprašanja
ostalih sodelujočih.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Vroči stol
PEDAGOGIKE

VROČI
STOL

O Kako uporabimo VROČI STOL?
Učitelj ali učenec, v vlogi vnaprej določene osebe, sedi na stolu (t.i. vroči stol) pred skupino, ki mu
zastavlja vprašanja. Vprašanja naj bodo čim bolj raznolika in odprta. Pomebno je, da oseba na vročem
stolu odgovarja v prvi osebi.
Če učitelj ni na vročem stolu,
vodi/povezuje proces spraševanja.
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• Za raziskovanje in razumevanje ozadja ravnanj posameznika,
• vpogled v posameznikovo notranjost (ideje, motivi, strahovi, pogledi, vzgibi ...),
• zbiranje podatkov o določeni osebi (intervju, zasliševanje, pogovor s strokovnjakom ...).
O Kaj omogoča VROČI STOL?
• Krepitev komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin,
• vživljanje v osebo,
• kritično mišljenje,
• postavljanje vprašanj,
• razvijanje empatije,
• krepitev samozavesti.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Vroči stol
PEDAGOGIKE

O Zakaj uporabimo VROČI STOL?

Primer uporabe:
NOV UČENEC V RAZREDU
Učenci z uporabo tehnike o(b)ris osebe ustvarijo lik novega učenca v razredu. Učitelj ali eden od učencev
prevzame vlogo novega učenca in se usede na vroči stol. Ostali ga sprašujejo o njegovih pričakovanjih,
željah, strahovih povezanih s prvim dnem v novem razredu.
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Oblike dela:
• v majhni skupini,
• v veliki skupini.

Pripomočki:
• lutki angel in hudič.

O Kdo sta ANGEL IN HUDIČ?
Oseba na stolu prevzame identiteto določene
(fiktivne ali resnične) osebe, ki se odloča/razmišlja o
določeni stvari. Na njeni levi strani stoji oseba-angel,
ki govori njene pozitivne misli. Na njeni desni pa
oseba-hudič, ki govori njene negativne misli.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Angel in hudič
PEDAGOGIKE

ANGEL IN
HUDIČ

O Kako uporabimo ANGELA IN HUDIČA?
Trije učenci prevzamejo vloge osebe, angela
in hudiča. Učenec-oseba se usede na stol.
Učenec-angel se postavi na njegovo levo
stran in učenec-hudič na njegovo desno.
Oseba je v trenutku odločitve, angel in hudič
pa izmenično izpostavljata njene pozitivne in
negativne misli. Angel in hudič govorita v prvi
osebi.

Oseba na stolu se
lahko odziva na misli
z govorico telesa.
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• Raziskovanje ozadja ravnanj posameznika,
• vpogled v njegovo notranjost
(ideje, motivi, strahovi, pogledi, vzgibi, dvomi ...),
• poglobljeno razumevanje,
• iskanje rešitev,
• sprejemanje odločitev.
O Kaj omogoča tehnika ANGEL IN HUDIČ?
• Vživljanje v osebo,
• razvijanje empatije,
• kritično mišljenje,
• spodbujanje radovednosti,
• krepitev samozavesti.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Angel in hudič
PEDAGOGIKE

O Zakaj uporabimo ANGELA IN HUDIČA?

Primer uporabe:
BRATOVA ŽOGA
Tilna so sošolci prosili, da na igrišče prinese žogo. Ko je prišel domov, je ugotovil, da je svojo žogo pozabil
pri babici in dedku. Vedel je, da ima v svoji sobi žogo brat. Brata ni bilo doma, zato ga ni mogel vprašati,
če si jo lahko izposodi. Tilen si je zelo želel igrati nogomet s sošolci, vendar je bil v dilemi, ali naj vzame
bratovo žogo ali ne.
Z uporabo angela in hudiča odigrajte Tilnovo odločanje o tem, ali naj vzame bratovo žogo ali ne.
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Oblike dela:
• v veliki skupini.
O Kaj je TUNEL MISLI?
Oseba se sprehodi skozi tunel, sestavljen iz članov
skupine, ki mu pomagajo pri sprejemanju
odločitve tako, da mu dajejo nasvete,
predloge ...

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Tunel misli
PEDAGOGIKE

TUNEL
MISLI

O Kako uporabimo TUNEL MISLI?
Učenci se postavijo v dve vrsti tako, da so obrnjeni eden proti drugemu in je med njimi približno 2
metra razdalje. Eden od učencev predstavlja osebo, ki mora sprejeti odločitev. Ta se sprehodi med
vrstama ostalih učencev, ki mu eden po eden (prvi z leve, prvi z desne, drugi z leve, drugi z desne ...)
dajejo predloge, nasvete ... Pri tem lahko predstavljajo zavest/misli tistega, ki hodi, ali pa druge osebe.

Ko učenec pride do konca
tunela, lahko pove, kaj bo
naredil/kaj se je odločil.

Preden se učenci postavijo v vrste,
jim lahko damo čas, da premislijo in
svoje predloge zapišejo na listke ali pa
aktivnost izpeljemo brez predhodnega
razmišljanja.
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O Zakaj uporabimo TUNEL MISLI?
• Raziskovanje procesa odločanja,
• iskanje rešitev,
• sprejemanje pomembnih odločitev,
• raziskovanje možnosti izbire,
• prošnja za pomoč,
• odločanje ZA in PROTI.

TEHNIKE GLEDALIŠKE - Tunel misli
PEDAGOGIKE

Spodbudite učence, da
razmišljajo samostojno
in poskušajo biti čim bolj
prepričljivi!

O Kaj omogoča TUNEL MISLI?
• Urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin,
• spodbujanje kritičnega mišljenja,
• sprejemanje odgovornosti,
• razumevanje vpliva drugih na odločanje.

Primer uporabe:
ODNOS MED UČITELJEM IN IZVAJALCEM DSP
Učitelji razmislijo o svoji vlogi v odnosu z izvajalci DSP ter o svojih pričakovanjih do njih.
Izvajalci DSP razmislijo o svoji vlogi v odnosu z učitelji ter o svojih pričakovanjih do njih.
Učitelji se postavijo v tunel misli, skozi katerega se sprehodijo izvajalci DSP. Pri tem učitelji izmenično
izpostavljajo pričakovanja, ki jih imajo. To ponovimo tako, da se v tunel misli postavijo izvajalci DSP in se
skozi tunel sprehodijo učitelji.
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DELAVNICE

DELAVNICE

ZAKAJ SEM TUKAJ?
1.

Jaz tudi ...

Primer: »Rad potujem.« Vsak udeleženec, ki se z njim strinja reče: »Jaz tudi.« Tistemu, ki je to rekel prvi,
vodja vrže klopko tako, da pridrži en del vrvice. Udeleženec, ki je prejel klopko, prav tako pridrži del vrvice
in poda klopko naprej še ostalim, za katere trditev drži. Zadnji pove novo trditev in proces se nadaljuje,
dokler ne zmanjka vrvice. Prepleteno volno udeleženci previdno položijo na tla in se pogovorijo o tem, kaj
vse jim je skupno, kako so si različni in podobni.

2.

DELAVNICE - Zakaj sem tukaj?

Udeleženci stojijo v krogu. Vodja skupine drži klopko volne v rokah in pove trditev o sebi (vrednote, kaj
ima rad, česa ne mara, navade ...)

Miselni zemljevid

Udeleženci razmislijo, katerih šest oseb je prispevalo k njihovi odločitvi, da so na tečaju usposabljanja.
Vsak udeleženec naredi shematski prikaz oseb in z njimi povezanih izkušenj.
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3.

Molekule: delitev v skupine

Udeleženci hodijo po prostoru z enakomerno hitrostjo in upoštevajo razdaljo med seboj. Vodja ploskne in
izgovori številko od 2–9. S tem določi, koliko udeležencev mora sestavljati eno skupino. Pozorni moramo
biti, da izbiramo take številke, da nihče ne ostane sam.
Ko so skupine formirane, vodja da navodilo, kaj naj predstavijo s telesi (npr. nerazumevanje, podporo,
komunikacijo …).

DELAVNICE - Zakaj sem tukaj?

LETALO

4.

Ustvarjanje in predstavitev

I. V skupini med sabo podelijo shematske preglede. Vsak po svoje deli izkušnje.
II. V povezavi z deljeno vsebino si skupine izmislijo fiktivni karakter, ki je na tečaju usposabljanja. Ko ustvarjajo zgodbo lika, lahko uporabijo dele zgodb vseh udeležencev, enega
samega ali si izmislijo popolnoma novo vsebino.

III. Zgodbo predstavijo v treh živih slikah. V vsaki sliki označijo lik s predmetom (npr. šal,
kapa, del oblačila). Medtem ko vsaka skupina predstavlja svoje žive slike, ostali udeleženci
izrazijo kaj vidijo, to interpretirajo in analizirajo. Člani skupine, ki predstavlja, ostanejo na
svojih mestih in ne razlagajo svojega dela.
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5.

Zakaj sem tukaj?

Diskusija:
• Ali ste razumeli zgodbo skozi živo sliko enako, kot jo je povedala oseba iz zgodbe?

6.

DELAVNICE - Zakaj sem tukaj?

Skupina izbere predstavnika. Ta se usede na stol. Vodja ga vpraša: »Zakaj si tukaj?« Oseba v vlogi izbranega karakterja skupine eno minuto govori svojo zgodbo. Po eni minuti se mu vodja zahvali. Na tak način
vse skupine predstavijo svoje like.

Refleksija

Kako bi z eno besedo opisali današnjo delavnico?

POTOVANJE
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POSTAVLJANJE PRAVIL
1.

O(b)ris

Udeleženci dobijo list, na katerem je obris osebe. Vsak zase razmisli in odgovori na vprašanji:
• zunaj obrisa: Kaj misliš, da je drugim všeč pri tebi, kadar delate v skupini?

2.

DELAVNICE - Postavljanje pravil

• v sredino obrisa: Kaj ti je všeč pri drugih, kadar delate v skupini?

Sadna solata: delitev v skupine

Udeleženci sedijo v krogu na stolih. Po vrsti jih razdelimo na: jabolka, hruške, banane, ananas. Vodja
skupine stopi v sredino in zakliče eno sadje, npr. banane. Vsi udeleženci, ki so banane, morajo zamenjati
stol tako, da čimprej zasedejo prostor na drugem praznem stolu. Mednje se pomeša tudi vodja in poskuša
zasesti prazen stol. Tisti, ki ostane brez stola, nadaljuje z igro in zakliče eno vrsto sadja, tako se igra ponovi.
Udeleženec v sredini lahko zakliče tudi sadna solata, takrat morajo svoje stole zapustiti vsi udeleženci in
si poiskati nov stol.
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Vihar misli

Vsaka skupina dobi velik papir.
V skupini se pogovorijo in odgovorijo na vprašanji.
• Kaj spodbuja skupinsko delo?
• Kaj ovira skupinsko delo?
Na podlagi odgovorov vseh udeležencev v skupini
oblikujejo pet predlogov za učinkovito skupinsko delo.

4.

Plakat

DELAVNICE - Postavljanje pravil

3.

Vse skupine delijo svoje predloge in skupaj izdelajo plakat s skupnimi pravili.
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IZKLJUČENOST
Peter

1.

Zakaj se Peter slabo počuti?

Udeleženci sedijo v krogu. Vodja skupine ima v rokah izrezan obris, ki ponazarja fanta Petra, in ga predstavi
skupini.

DELAVNICE - Izključenost

“Peter je star 12 let in živi v Mariboru. Ne mara hoditi v šolo, ker se tam počuti zelo slabo.”
“Kaj mislite, zakaj je tako?”
Na velik papir skupina napiše možne odgovore, zakaj se Peter slabo počuti.

Vodja nadaljuje: “Peter ne želi v šolo, ker ga sošolci zbadajo in mu govorijo grde stvari.”

2.

Norčevanje

“Prosim, da mi pomagate razumeti njegovo
stisko. Zdaj ste vi njegovi sošolci, postavite se
v njihove vloge. Vsak od vas naj pride k meni in
pove, kaj Petru govorijo sošolci, napiše to na obris
in papir na tistem delu zmečka.”
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3.

Opravičilo

“Zanima me, kako lahko Petru pomagamo. Prosim, da eden za drugim pridete do njega, ga pogladite in
mu poveste kaj lepega.”
”To so bile lepe in spodbudne besede, vendar, kot vidite, je papir še vedno pomečkan – tako je tudi s človekom – lepe besede in dejanja lahko pomagajo, vendar ne izbrišejo ran, ki ostanejo za vedno.”

4.

Prst na prst: delitev v skupine

DELAVNICE - Izključenost

Udeleženci hodijo po prostoru z enakomerno hitrostjo in upoštevajo razdaljo med seboj. Vodja izgovarja
dele telesa npr. koleno na koleno, prst na komolec, bok na bok, ramo na koleno ... Vsak poišče par in povedano uprizori. Udeleženci na koncu igre ostanejo v naključnih parih.

5.

Usodno sporočilo: Mihov dnevnik

Vodja skupine prebere list iz dnevnika Petrovega sošolca Mihe.

Dragi dnevnik, danes smo
se z ostalimi fanti iz razreda
norčevali iz Petra. Fantje
so mi rekli, da je samo igra,
in sem se jim pridružil. Zdaj
sem doma in se počutim zelo
slabo. Pred očmi imam Petra
in ne vem kaj naj naredim.
Sploh ne vem, kako naj mu
jutri pogledam v oči. Želim
si, da se to ne bi zgodilo.
MIHA
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6.

Improvizacija: Pogovor z mamo

Improvizacija v parih: vsak par se odloči, kdo bo prevzel vlogo mame in kdo vlogo Mihe. “Miha je doma,
mama začuti, da je nekaj narobe, ali ji Miha pove za dogodek ali ne?”
Vodja začne improvizacijo s ploskom, pari se pogovarjajo vsak zase, po nekaj minutah vodja s ploskom
zaključi pogovore. Vodja vsak par povpraša, kako je potekal pogovor, ali je Miha mami zaupal, kaj je
narobe, kaj je naredila ...
Improvizacija v parih: Mame se premaknejo za en par naprej. Mihi pomagajo najti način, kako se opravičiti
Petru.

Sestanek v šoli

Sestanek v šoli: Vodja v vlogi razredničarke povabi starše na roditeljski sestanek zaradi izgreda v šoli. Pogovor s starši: “Vsi lepo pozdravljeni. Ta izredni roditeljski sestanek je sklican zaradi nedavnega dogodka,
ki se je zgodil v razredu. Zanima me, kaj veste o tem? Kaj so vam povedali otroci? Kako ste odregirali? Vas
kaj skrbi? Kaj svetujete? ...“
Z vprašanji vodja skupine v vlogi razredničarke spodbudi debato staršev.
Vodja skupine nadaljuje: “Peter naslednji dan ni prišel v šolo, starši so ga prepisali drugam.”

8.

DELAVNICE - Izključenost

7.

15 let pozneje

Improvizacija srečanja Petra in Mihe čez 15 let. Miha in Peter se srečata na ulici. Hodita eden proti
drugemu, ko vodja ploskne okamenita. Na dotik vodje povesta svoje misli v danem trenutku.
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ODNOSI V ŠOLSKEM
PROSTORU
Krokodili in reka: delitev v skupine

Na tla nalepimo zaščitni lepilni trak in udeleženci se poljubno razporedijo po črti. Nato jim damo nalogo,
da se razporedijo:
• po rojstnem datumu – od januarja do decembra,
• od najmanjšega do največjega.
Vodja udeležencem da navodilo, da pri premikanju ni dovoljeno stopiti na tla. Udeleženci si morajo med
seboj pomagati. Ko so udeleženci razporejeni jih vodja po vrsti razporejeni, v skupine po 6 (skupina 1,
skupina 2 itn.).

2.

DELAVNICE - Odnosi v šolskem prostoru

1.

Dej povej: diskusija o odnosih v šolskem prostoru

Material: igra Dej povej
Cilj igre je spodbuditi diskusijo o odnosih med učitelji in učenci, učitelji in starši, učitelji ter ostalimi
sodelavci, raziskovanje vsakodnevnih izzivov in izmenjava izkušenj. Zato je pomembno, da so udeleženci
s pravili igre že seznanjeni.
Udeleženci so razdeljeni v skupine po 6. Vsaka skupina dobi karte Dej povej. Tema igre so odnosi v šolskem
prostoru.
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3.

Oblikovanje vprašanj

Material: prazne karte Dej povej in 3 škatle

Karta 1: učitelj – učenec
Karta 2: učitelj – starši
Karta 3: učitelj – sodelavci

4.

Živalske skupine: delitev v skupine

Material: lepilni papir
Na vsak lepilni papir zapiši par izbrane živalske vrste. Zagotovi, da vsak par živali pripada večji živalski
skupini. Udeležence želimo formirati v tri skupine za dejavnosti, ki sledijo, zato moramo izbrati take
živali, ki spadajo v večje živalske skupine.
Primer:
orangutan (m) – orangutanka (f)
šimpanz (m) – šimpanzinja (f)
gorila (m) – gorila (f)

}

opice

lev – levinja
leopard (m)- leopardinja (ž)
gepard (m) – gepardinja (ž)
tiger (m) – tigrica (ž)

}

divje mačke

DELAVNICE - Odnosi v šolskem prostoru

Vsak udeleženec dobi 3 prazne karte. Na vsako karto napiše po eno
vprašanje o odnosih v šolskem prostoru, ki se mu zdi pomembno za
razpravo oz. zapostavljeno in vredno pozornosti.

Udeleženci stojijo v krogu. Na hrbet jim prilepimo liste z imeni živali. Ko plosknemo, morajo vsi udeleženci
začeti teči in poiskati svoj par. Skupaj v paru pa tudi živalsko skupino h kateri spadajo. V tej skupini
nadaljujejo z naslednjo aktivnostjo – to je OKROGLA MIZA.

5.

OKROGLA MIZA: odnosi v šolskem prostoru

Skupine pripravijo okroglo mizo, diskusijo o odnosih
v šolskem prostoru. Vsaka skupina se osredotoči na
specifičen odnos. Skupine si pomagajo s škatlami z
vprašanji (aktivnost 3 – oblikovanje vprašanj), ki služijo
za iztočnico pogovora na okrogli mizi.
Skupina 1: učitelj – učenec
Skupina 2: učitelj – starši
Skupina 3: učitelj – sodelavci
Udeleženci se dobro pripravijo in v improvizaciji
predstavijo okroglo mizo ostalim udeležencem,
ki sodelujejo kot publika ter na koncu postavljajo
vprašanja.
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MALA VILA
Nekoč pred davnimi časi sta živela kralj in kraljica, ki sta imela sina edinca. Ko je
napočil čas, da si princ izbere ženo, sta kralj in kraljica priredila veliko zabavo in
povabila dostojanstvenike iz bližnje in daljne okolice. Upala sta, da si bo njun edinec
izbral dekle in se z njo poročil. Najlepše deklice iz celega sveta so prišle in plesale,
pele in se veselo zabavale, a nobena od njih ni pritegnila prinčeve pozornosti.

Ogovorila ga je. Povedala mu je, da je povabljena na zabavo, vendar se je ne more
udeležiti, ker je tako majhna. Princu je bila všeč njena odkritost. Želel je ujeti njeno
roko, vendar je že izginila. V rokah mu je ostala le njena rokavica.
Naslednjo noč je princ poljubil rokavico in majhna vila se je zopet pojavila. Skupaj
sta se sprehajala v mesečini in princ je opazil, da je mala vila z vsakim korakom
višja.
Po devetih nočeh, ko je na nebu sijala polna luna, je bila Mala vila visoka kot princ.
Obljubila mu je, da bo njegova, vendar le, če bo ljubil samo njo in nobene druge.
Minilo je sedem srečnih let, ko je umrl kralj, prinčev oče.
Na kraljev pogreb je prišla tudi rdečelaska s temnimi očmi in pritegnila prinčevo
pozornost. Njuna pogleda sta se srečala in obstala. Nista se zmenila za nikogar
drugega.
Mala vila je postajala manjša in manjša … dokler ni spet izginila.
Princ se je poročil z rdečelasko, vendar nikoli nista bila srečna. Čez nekaj časa jo je
poslal stran.

DELAVNICE - Mala vila

Na predvečer zabave je princ odšel na polnočni sprehod po grajskih vrtovih in
naletel na najlepši prizor. Zagledal je vile, ki so plesale med grmičevjem, zaščitene
z visokimi drevesi, tako lepimi kot sam grad. Osvetljena z mesečino je Mala vila,
tako majhna kot lučka plesala sama v visoki travi. Princ je obstal in ostrmel.

Vsako noč je ob mesečini klical Malo vilo, vendar je nikoli več ni bilo nazaj.
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MALA VILA
1.

Pripovedovanje zgodbe

Udeleženci sedijo v krogu. Vodja poda navodilo, da mora skupina s svojimi besedami zgodbo ponoviti.
Vsak udeleženec se lahko odloči, kako velik del zgodbe bo povedal, mora pa upoštevati, da pridejo na
vrsto vsi udeleženci in da se mora zgodba izteči v enem krogu. Udeležence spodbujamo k uporabi gest in
obrazne mimike, da na ta način svojo pripoved bolj utemeljijo.

Liki iz zgodbe: delitev v skupine

Vodja na listke napiše like iz zgodbe, ki jih udeleženci izžrebajo. Razporediti se morajo tako, da ima vsaka
skupina Malo vilo, princa, kraljico, kralja, dvornega norčka …

3.

DELAVNICE - Mala vila

2.

Igranje vlog

Udeleženci v skupinah pripravijo kratko improvizacijo prizora, ko princ staršem pove, da se bo poročil z
Malo vilo in starša njegove izbire ne odobravata (zaskrbljena sta zaradi njenega porekla, dote, čarobnih
moči ...)
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4.

Angel in hudič

Vodja povabi k sodelovanju 3 udeležence – prostovoljce. Prvi
udeleženec se soočen z dilemo usede na stol pred občinstvo.
Druga dva udeleženca stojita za njim, prvi na desni in drugi
na levi strani, in predstavljata glasove v njegovi glavi. Eden
od njiju predstavi argumente za, drugi pa proti. Naloga je
končana, ko se udeleženec odloči, vstane in glasno sporoči
svojo odločitev.
Primer: Princ se mora odločiti, ali naj se poroči z Malo vilo.
Pomembno je poudariti, da lahko odločitev odstopa od
originalne zgodbe, da je odvisna od moči argumentov.

5.

O(b)ris

V vsaki skupini se po en udeleženec uleže na velik list papirja, ostali ga obrišejo. Skupaj določijo karakter,
ki ga želijo spoznati globlje. Zunaj obrisa zapišejo značilnosti osebe, znotraj obrisa pa kakšna je oseba,
kako čuti. Na oris napišejo, kako ga vidijo in dojemajo drugi.

6.

Dan v življenju

DELAVNICE - Mala vila

Naloga je končana, ko se udeleženec odloči, vstane in glasno
sporoči svojo odločitev.

Vodja skupino vodi v improvizaciji, kjer vsi udeleženci v pantomimi odigrajo 24 ur v življenju karakterja, ki
so ga izbrali. Vodja delavnice določa čas v dnevu (npr. jutro je, ura je osem). Lahko dodamo še glasbeno
podlago.
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7.

Vroči stol

8.

Živa slika

Udeleženci v skupinah določijo ključni trenutek v zgodbi in ga predstavijo.
Iz žive slike je možno nadaljevati v SLEDENJE MISLI. Vodja se dotakne rame udeleženca in postavi
vprašanje, ta pa nanj odgovori.

DELAVNICE - Mala vila

Udeleženci izberejo lik, o katerem želijo izvedeti več. Udeleženec prostovoljec se usede na stol in vživi v
lik ter v vlogi odgovarja na vprašanja udeležencev. Vodja določi, kje v zgodbi se nahajamo (npr. pogreb
kralja) in s tem določi bolj usmerjena vprašanja udeležencev. Udeleženci lahko sprašujejo s perspektive
nevtralnega opazovalca ali lika iz zgodbe.

Kaj razmišljaš?
Kako se počutiš?
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MALA VILA
1.

PRIPOVEDOVANJE ZGODBE – časovnica

2.

LIKI IZ ZGODBE

Udeležence razdelimo v skupine po 3.
Med sabo se dogovorijo, kdo bo prevzel vlogo princa, kraljice, kralja.

3.

SPLETNE DELAVNICE – Mala vila

Udeleženci vsak zase pripravijo časovno zaporedje zgodbe tako, da jo znajo povedati s svojimi besedami.
Eden od udeležencev začne s pripovedovanjem in nato v pogovor napiše, kdo iz skupine nadaljuje. Vsak
udeleženec skupine pove en del zgodbe in pri tem upošteva, da morajo na vrsto priti vsi udeleženci.
Udeležence vzpodbudimo k uporabi obrazne mimike in gest, da svojo pripoved čim bolj utemeljijo.

IGRANJE VLOG

Udeleženci v skupinah pripravijo kratko improvizacijo prizora, ko princ staršem pove, da se bo poročil z
Malo vilo in starša njegove izbire ne odobravata (zaskrbljena sta zaradi njenega porekla, dote, čarobnih
moči ...). Sledijo pogovori med princem in mamo, princem in očetom, kraljem in kraljico.
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4.

ANGEL IN HUDIČ

5.

O(B)RIS – obris

Vsak udeleženec prejme obris in se odloči, kateri lik bo bolj podrobno spoznal. Vsak si lahko izbere
kogarkoli (ne samo oseb, ki nastopajo v zgodbi, lahko je to dvorni norček, kuharica ...).
Zunaj obrisa udeleženci zapišejo značilnosti lika, znotraj obrisa pa kakšen je lik, kako čuti. Na oris napišejo,
kako ga vidijo in dojemajo drugi.

6.

DAN V ŽIVLJENJU

Vodja skupine vodi improvizacijo, znotraj katere se udeleženci vživijo v svoj lik in si zamislijo 24 ur v
življenju izbranega lika. Vodja delavnice določa čas v dnevu (npr. jutro je, ura je 8).
Lahko dodamo še glasbeno podlago.

SPLETNE DELAVNICE – Mala vila

Vodja povabi k sodelovanju 3 udeležence – prostovoljce. Prvi
udeleženec se v vlogi princa sooči z dilemo, ali naj se poroči
z Malo vilo in posluša srce ali ravna razumno. Druga dva
udeleženca predstavljata angela in hudiča, glasova v njegovi
glavi. Eden od njiju navaja argumente za in drugi proti. Naloga
je končana, ko se udeleženec odloči in glasno sporoči svojo
odločitev.
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7.

VROČI STOL

SPLETNE DELAVNICE – Mala vila

Udeleženci izberejo lik, o katerem želijo izvedeti več. Udeleženec se vživi v lik in v vlogi odgovarja na
vprašanja udeležencev. Vodja določi, kje v zgodbi se nahajamo (npr. pogreb kralja) in s tem določi
bolj usmerjena vprašanja ostalih udeležencev. Udeleženci lahko sprašujejo iz perspektive nevtralnega
opazovalca ali lika iz zgodbe.

8.

PISMO

Udeleženci napišejo pismo v vlogi izbranega lika in ga naslovijo na katerikoli lik.
Udeleženci preberejo pisma.
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FOTOGRAFIJA
PREDMETA
		
		

2.

Kateri predmet ti veliko pomeni?
Udeleženci pred delavnico pošljejo
fotografije predmetov, ki jim veliko pomenijo.

KOLAŽ S PREDMETI UDELEŽENCEV

Na skupno tablo projiciramo kolaž s predmeti, ki so jih poslali udeleženci.
Vodja spodbudi udeležence, da razmišljajo o osebi, ki poseduje vse predmete na kolažu.

3.

SPLETNE DELAVNICE - Fotografija predmeta

1.

IGRANJE VLOG

Vsak udeleženec napiše, kdo je ta oseba.
Zakaj ima te predmete?
Kaj ji vsak predmet pomeni in kje se nahaja?
Čas pisanja je 15 minut.

4.
   

Udeleženci predstavijo svoje zapise.

5.
      

Predstavitev
Predmeti
Vsak udeleženec pove, zakaj je izbral določen predmet in zakaj mu veliko pomeni.
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NAPIŠI PESEM
1.

UVOD

Vodja skupine začne predvajati glasbo (Symphony no. 3: Il. Lento E Largo – Tranqullissimo by Henryk
Gorecki) in poda navodilo:

Udobno se namestite. Prosim vas, da zaprete oči in poslušate.
Prisluhnite glasbi.
Poslušajte besedilo, ki vam ga bom prebrala, in se poskušajte čim bolj
vživeti.

SPLETNE DELAVNICE - Napiši pesem

Udeležence prosimo,
da izklopijo mikrofone
in vkopijo kamere.

Vodja predvaja približno 30 sekund izbranega glasbenega posnetka, nato glasbo nekoliko stiša in počasi
prebere:
Zamislite si, da vsi živimo v mestu, v deželi Kombara ... Vsi smo prebivalci dežele Kombara. To je čudovita
dežela! V Kombari lahko vedno slišiš kako ljudje pojejo, se smejijo, kričijo, se igrajo ... To je dežela polna
življenja. To je dežela, kjer ljudje različnih kultur in veroizpovedi živimo z roko v roki. Spoštujemo drug
drugega, sprejemamo se take, kakršni smo ter za kar živimo ...
Čas beži … Smo v letu 2020 ...
Če dobro prisluhnete, boste slišali, da so ulice tihe.
Kje je prepevanje, ki smo ga bili navajeni? Kje sta smeh in veselo vzklikanje, kje življenje? Kombara se
spreminja. In to zelo, zelo hitro.
Udeležence pozovemo, da v klepetalnico (ali na skupno tablo) zapisujejo asociacije.
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2.

PISANJE ASOCIACIJ

3.

IZBERI BESEDE

Vsak udeleženec izmed vseh podanih asociacij izbere 10 besed.

4.

SESTAVI PESEM

SPLETNE DELAVNICE - Napiši pesem

Udeleženci po branju s spremljavo glasbe na skupno tablo ali v klepetalnico napišejo vse besede, ki jim
pridejo na misel.

Udeleženci napišejo pesem tako, da v njo vključijo vse izbrane besede.
Čas pisanja je 15 minut.

5.

BRANJE PESMI

Tisti udeleženci, ki želijo, preberejo pesem.

55

KNJIGA
1.

Branje knjige

Učitelj učence pozove, da se vživijo v branje in poskusijo z mimiko pokazati, kaj berejo. Učitelj imenuje
različne zvrsti.
Primer: berete pravljico, časopis, trač revijo, snov iz učbenika za naravoslovje, mladinsko revijo, roman ...

2.

Zakaj beremo?

3.

Moja knjiga

Vsak učenec razmisli, kakšna bi bila njegova
knjiga, če bi izšla na današnji dan. Kakšen bi
bil naslov, žanr, kako bi izgledala naslovnica,
vsebina, o čem bi knjiga pripovedovala, koliko
strani bi imela ...

4.

Predstavitev

SPLETNA DELAVNICA - Knjiga

Odgovore učitelj z učenci piše na skupno tablo.

V manjših skupinah učenci predstavijo svoje knjige.

5.

Oglaševalska agencija, ki dela za založnika

Učitelj učence pozove, da naredijo reklamo za knjige na čimbolj kreativen način. (Npr. reklama v časopisu,
kratka improvizacija, plakat, sporočilo na socialnih omrežjih ...)

6.

Zaključek

Učitelj se z učenci pogovori, kako izbirajo, katero knjigo bodo prebrali, kaj jih pritegne, prepriča, kako izberejo knjigo v knjižnici ali knjigarni.
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PROSTOR
1.

Namišljeni prostor

2.

Tabla

Učitelj učencem postavi vprašanje: »Kaj vse se nahaja v mestu?« Vse predloge in ideje učitelj skupaj z
učenci zapisuje na skupno tablo.

3.

Izbira prostorskega elementa

SPLETNA DELAVNICA - Namišljeni prostor

Učitelj izbere naključen namišljeni prostor, npr. železniško postajo. Učencem pove, da bodo prišli na
železniško postajo in prevzeli poljubno vlogo nekoga, ki se tam navadno zadržuje. Učitelj nato kliče
učence enega za drugim in vsak, ki »pride na postajo«, vstane in samo s pomočjo ponavljajočih se gibov
ponazori izbrano vlogo. Ko se v namišljenem prostoru znajde pet učencev, jih učitelj prosi, da okamenijo
v izbranem položaju in tako tvorijo t. i. živo sliko. Ostali učenci izberejo naslov za živo sliko. Dejavnost se
nadaljuje v naslednjem namišljenem prostoru.

Vsak učenec si zamisli svoj prostorski element, ki se nahaja v domišljijskem mestu. Pri sebi razmisli o
njegovi zgodovini, kdo ga je načrtoval, kakšne so njegove posebnosti in lastnosti ter ga nariše.
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4.

Načrt mesta

5.

Obris osebe

Vsak učenec si zamisli osebo, ki je na kakršen koli način povezana s prostorskim elementom, ki ga je ustvaril,
in naredi obris te osebe. V obris zapisuje misli, ideje, lastnosti, poglede, želje, strahove izbrane osebe. Na
zunanjo stran pa zunanji izgled, starost, poklic, družino ... Razmisli tudi, kakšen je njen odnos do prostorskega
elementa, s katerim je oseba povezana, kako je povezana z mestom in kakšen je njen življenjski slog.

6.

Dan v življenju

SPLETNA DELAVNICA - Namišljeni prostor

V skupinah se učenci najprej pogovorijo, kakšno bo njihovo mesto, kako bo postavljeno. V načrt narišejo
prostorske elemente, ki jih ima večina mest in nato vanj umestijo še svoje prostorske elemente ter mesto
povežejo v celoto. Na koncu mesto tudi poimenujejo.

Učitelj prosi učence, da se vživijo v osebo in v vlogi preživijo dan osebe, ki so jo ustvarili. To lahko naredijo s
pantomimo ali v mislih z zaprtimi očmi. Učitelj postavlja časovni okvir (jutro je, ura je 7 ... ura je 10, zdaj odbije poldne, ura je 2 popoldne itn. do jutra, ko ob 7. uri spet zazvoni budilka).
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7.

Predstavitev mesta

Vsaka skupina na čimbolj kreativen način pripravi predstavitev mesta in jo deli s sošolci.

Usodno sporočilo

Vsaka skupina dobi sporočilo (članek iz časopisa) o veliki spremembi v mestu (rušenje, gradnja), ki zadeva vsaj
en prostorski element članov skupine. Primer: rušenje knjižnice zaradi širjenja ceste, gradnja visoke stolpnice,
ki bo zakrila pogled z razglednega stolpa, odstranitev slaščičarne zaradi večanja površine parka …

9.

SPLETNA DELAVNICA - Namišljeni prostor

8.

Vpliv sporočila na osebo

Vsak učenec se vrne na svoj obris in napiše ter označi, kaj oseba misli, kaj čuti in kje ter kako se bo odzvala.
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SNEGULJČICA IN
SEDEM PALČKOV
Ogledalo

Učitelj naroči učencem, da naj bodo pozorni na njegovo gibanje in ga poskusijo čim bolj natančno
posnemati. Začne z gibi, ki morajo biti dovolj nazorni in počasni, da mu učenci lahko sledijo, kot bi
predstavljali njegov odsev v ogledalu.

2.

Liki iz pravljice

Vsak učenec zase razmisli, kateri trije liki iz pravljice so zanj najpomembnejši in zakaj. Razloge zapiše.
Učitelj vodi pogovor in sprašuje učence, zakaj so izbrali določen lik, med učenci vzpostavi dialog.
Pomembno je, da poudari, da so vse izbire pravilne in daje težo argumentom zakaj.

3.

SPLETNA DELAVNICA - Senguljčica in sedem palčkov

1.

Čustva

Učenci razmislijo, katera čustva se pojavijo v pravljici ter jih zapisujejo na skupno tablo. Učitelj izbere
toliko čustev, kolikor je skupin.
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4.

Dogodki v pravljici

5.

Obris

V skupini izdelajo dva obrisa oseb, ki sta v izbranem dogodku oblikujeta določen odnos. V glavo obrisa
učenci zapišejo, kaj oseba razmišlja (njen miselni tok), v notranjost telesa pa, kako se počuti. V zunanji del
zapišejo, kako se njeno počutje odraža navzven.

6.

Improvizacija

Skupina pripravi kratko improvizacijo izbranega dogodka. Učence spodbudimo, da uporabijo tudi
rekvizite.

8.

Obris

Učenci se vrnejo na izdelana obrisa ter z drugo barvo napišejo, kaj osebi razmišljata po dogodku, kako se
počutita in kako se to odraža navzven.

9.

Usodno sporočilo

SPLETNA DELAVNICA - Senguljčica in sedem palčkov

Učenci v skupinah razmislijo, kje vse v pravljici se
pojavi določeno čustvo. Izmed dogodkov izberejo
tistega, ki se jim zdi najmočnejši.

Vsak učenec si izbere lik, ki ne nastopa v pravljici,
vendar je povezan z enim od glavnih likov. V vlogi
izbranega lika napiše ali nariše sporočilo, ki bi
lahko spremenilo potek pravljice.
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KREATIVNI IZZIV:
JAJCE
Remi karte: delitev v skupine

Vodja skupine udeležencem razdeli karte. Udeleženci, ki imajo karte z istim simbolom, sestavljajo skupino
(karo, srce, križ, pik).
Udeleženci, ki prejmejo karto s številko, sodelujejo pri izzivu z jajcem (opisan pod točko 2).
Tisti udeleženci, ki prejmejo fanta, predstavljajo osebo, ki sodeluje pri izzivu in ima posebne potrebe.
Fant iz skupine:
		

• srce je gluh udeleženec,

		

• križ je udeleženec s selektivnim mutizmom,

		

• karo je slep udeleženec,

		

• pik je udeleženec z gibalno oviranostjo.

DELAVNICE - Kreativni izziv: jajce

1.

Udeleženci v skupini, ki so prejeli kraljice, kralje in ase, predstavljajo sodnike.
Delo ostalih udeležencev v skupini ovrednotijo z različnih vidikov:
• timsko delo,
• inkluzija,
• kreativnost,
• tehnične rešitve,
• izgled.

Pomembno!!!
KRALJICE izpostavijo prednosti.
KRALJI izpostavijo slabosti.
ASI izpostavijo oboje, prednosti in slabosti.
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2.

Kreativni izziv z jajcem

• papir različnih velikosti,
• karton,
• plastenke,
• škarje,
• kosi tkanine,
• lepilni trak,
• miza,
• jajce.

Omejitve:
1. Jajce lahko s površine mize porinete z roko le enkrat.
Pristane naj na tleh, vsaj 1 m stran, pomembno je, da se ne razbije.
2. Vaša konstrukcija mora povezovati mizo in tla ter upočasniti kotaleče jajce pred doseženo 		
ciljno črto.
3. Uporabite lahko le materiale, ki so pripravljeni za vašo skupino.
4. Imate 12 minut časa.

DELAVNICE - Kreativni izziv: jajce

Material (za vsako skupino enako):
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PEPELKA
1.

Pripovedovanje zgodbe

Udeleženci sedijo v krogu. Vodja poda navodilo, da mora skupina s svojimi besedami povedati pravljico
o Pepelki. Vsak udeleženec se lahko odloči, kako dolg del zgodbe bo povedal, mora pa upoštevati, da
pridejo na vrsto vsi udeleženci in da se mora zgodba izteči v enem krogu. Udeležence spodbudimo, da
pripovedujejo čim bolj doživeto.

Žive slike: delitev v skupine

Vodja uporabi barvaste listke, da razdeli udeležence v skupine. Vsaka skupina upodobi pravljico v 5 živih
slikah. Delijo z ostalimi udeleženci.

3.

Obris

DELAVNICE - Pepelka

2.

Vsaka skupina izbere lik iz pravljice, ki se jim zdi najbolj zanimiv in bi ga želeli raziskati. Okrog obrisa
udeleženci napišejo, kakšen je lik (izgled, obnašanje, navade), na črto, kako ga vidijo drugi, v obris pa,
kako vidi sebe.
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4.

Dan v življenju

Vodja da navodilo udeležencem, da se vživijo v lik ter sledijo uram v dnevu glede na svojo vlogo, ozavestijo
naj, kje se nahajajo in kaj delajo ter to uprizorijo s pantomimo.

5.

Angel in hudič

Primeri:
Mačeha: Ali dovolim Pepelki na ples?
Sestra: Ali naj si odrežem prst?
Pepelka: Ali naj obujem čevelj?
Po trije udeleženci uprizorijo izbran lik, angela in hudiča. Prvi je soočen z dilemo in sedi na stolu. Druga
dva udeleženca stojita za njim, vsak na eni strani, in predstavljata glasove v njegovi glavi. Eden postavi
argumente za, drugi pa proti. Naloga je končana, ko udeleženec sprejme in glasno sporoči svojo odločitev.

DELAVNICE - Pepelka

Vsaka skupina za svoj lik razmisli, kdaj je oseba v trenutku odločanja. Kateri trenutek je tisti, ki je odločilen
in najbolj vpliva na potek zgodbe?
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6.

Improvizacija

Vodja prebere povabilo na ples. Udeleženci v skupinah pripravijo kratke improvizacije.
1. skupina: Priprava na ples
2. skupina: Ples

7.

Slika misli: Obuti čevelj

Vsak udeleženec izvleče listek z likom iz pravljice (princ, Pepelka, mačeha, sestra 1, sestra 2, mama, vila/
golob, kuharica, oče, pismonoša ...).

DELAVNICE - Pepelka

3. skupina: Po plesu

Vodja kliče osebe, ki ena za drugo prihajajo v prazen prostor in upodobijo trenutek, ko Pepelka obuje
čevelj. Ko so vsi udeleženci vključeni, je slika z naslovom Obuti čevelj sestavljena. Udeleženci eden za
drugim zapuščajo sliko. Prvi jo zapusti tisti, ki je prišel prvi, drugi tisti, ki je prišel drugi ... Vsak ob svojem
odhodu sporoči misli lika, ki ga je upodobil.
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PAVEL IN GAVEL

PAVEL IN GAVEL
Paul and Gall shared a single home:
Paul lived upstairs and Gall down below;
Paul, a quiet fellow, never bothered a soul.
Gall, his sole neighbour, he was crazy though.
Just stayed in his room with a gun, for real,
running, trying to hunt for his next mad meal,
seeing foxes, rabbits, he would hunt to kill,
jumping up and down, never keeping still.
Paul had to say something, in spite of the riot,
They were neighbours, right? Gall could not deny it.
„Sir, your hunting ways, can they be more quiet,
else might I suggest a less ambitious diet?“
But Gall screamed: „I will not be hassled!
I do as I please. My home is my castle!“

DELAVNICE - Pavel in Gavel

Aleksander Fredro je poljski avtor, ki se ukvarja s poljsko
tradicijo, kulturno dediščino na zelo originalen način. V
njegovem delu spoznamo soseda Pawla in Gawla. Pawel je
tradicionalist, introvertiran intelektualec, cinik, medtem ko
je Gawel nasilnež, neusmiljen lovec, lačen zabave, upornik, ki
sledi uničenju tradicije poljske visoke družbe. Slogan, ki ga oba
naslavljata v obliki reka, se nanaša na posebno razumevanje
osebne svobode: Moja hiša je moj grad, vendar oba odlikuje
poseganje v svobodo drugega.

What was there to say? Paul went back upstairs,
going crazy now, pulling out his hair.
Gall is sound asleep, he just doesn‘t care,
yet, when he next wakes, trouble‘s in the air.
.
Not just trouble – rain! Dripping from the ceiling,
Gall races upstairs, by Paul‘s keyhole kneeling
sees a flooded flat, Paul perched on a shelf
with a fishing rod, smiling to himself.
So when Gall then cries: „Are you mad, by god?!“
Paul replies: „No sir, I‘m fishing for cod.“
„Cod? Have you gone crazy? Stop this now, you rascal!“
To which Paul retorts: „My home is my castle!“
And so we learn something oh-so true:
As you do by others, they will do by you!

67

1.

Delitev v skupini

Udeleženci preberejo besedilo. Vsaka skupina dobi nalogo oblikovati dnevno sobo enega glavnih likov.
Prva skupina oblikuje dnevni prostor Pavla, ki živi v hiši zgoraj, druga skupina pa dnevni prostor Gavla, ki
živi v hiši spodaj. Vsaka skupina na kratko predstavi prostor.

Risanje predmeta

Udeležence pozovemo, da se razgledajo po prostoru svojega lika in razmislijo, kateri predmet bi v prostor
dodali. Narišejo ga na list papirja in položijo na mesto, kjer se predmet nahaja.

3.

Glasovi v prostoru

Tista skupina, ki je oblikovala prostor, z glasovi uprizori zvočno kuliso, proizvaja zvoke, ki so v sobi. Druga
skupina je s hrbti obrnjena proti prostoru in posluša.

DELAVNICE - Pavel in Gavel

2.

Skupini se zamenjata.

4.

Pismo

V skupini udeleženci razmislijo, kaj jim gre pri sosedu
najbolj na živce. Med sosedoma so stalni konflikti,
nastala je tudi škoda, ki sta jo povzročila drug drugemu.
Vsaka skupina napiše pismo, ki je namenjeno sosedu, v
njem zahtevata tudi povrnitev škode.
V skupinah en prostovoljec igra lik in glasno, doživeto
(s komentarji) prebere pismo.
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5.

Analiza pisma

Vsaka skupina dobi obris. Na podlagi pisma na obris napišejo kako sosed vidi soseda in kaj o njem misli.
Pavel je….

DELAVNICE - Pavel in Gavel

Gavel je…

6.

Obris

Vsak skupina dobi obris za svoj lik. Napiše s pridevniki kaj misli o sebi, kakšen je.
Jaz Pavel sem …
Jaz Gavel sem ….
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7.

Improvizacija

8.

Žive slike

Vsaka skupina pripravi 3 žive slike nočne more.

9.

Srečanje

DELAVNICE - Pavel in Gavel

V skupinah uprizorijo obisk, ki ga dobi njihov lik.
V kratki improvizaciji zaigrajo pogovor. Naloga
je, da obiskovalci vedo, da sosed prisluškuje in
da mora pogovor potekati tako, da bo pri sosedu
vzbudil najhujšo nočno moro.

Skupini uprizorita srečanje na hodniku (Pavli, Gavli). Srečanje se zgodi ob plosku, srečanju se ne moreta
izogniti. V dvojicah udeleženci odigrajo kratke improvizacije.
Nato ob plosku zamenjajo vloge, Gavli so Pavli in obratno.

10. Improvizacija
V skupinah se pogovorijo o rešitvi, ki bi bila
sprejemljiva za vsak par. Dva prostovoljca
uprizorita improvizacijo, če ima kdo kakšno
pripombo lahko odigrata še enkrat oz. lahko
vlogo enega lika odigra kdo drug.
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JOŽE PLEČNIK
1.

Obris

DELAVNICE - Jože Plečnik

Vsaka skupina pripravi eno obdobje v življenju Jožeta Plečnika (zgodnje obdobje, zrelo obdobje, pozno
obdobje) in na kreativen način izpolni obris. Udeleženci predstavijo življenje Jožeta Plečnika.

2.

Oseba iz življenja

V skupini se udeleženci pogovorijo o življenju Jožeta Plečnika in izberejo eno osebo iz njegovega življenja,
ki je pomembno vplivala nanj.

3.

Vroči stol

Iz vsake skupine se na vroči stol usede en prostovoljec in se predstavi kdo je in v kakšni povezavi je z Jožetom Plečnikom. Vsak udeleženec pripravi eno vprašanje za osebo na vročem stolu. Oseba na vročem
stolu v vlogi odgovarja na vprašanja.
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4.

Fotografije Plečnikovih del

5.

Zemljevid Ljubljane

Z lepilnim trakom cela skupina na tla zariše mesto. Vsak udeleženec umesti svoje izbrano Plečnikovo delo
na zemljevid mesta Ljubljane.

6.

DELAVNICE - Jože Plečnik

V skupinah uprizorijo obisk, ki ga dobi njihov lik. V kratki improvizaciji zaigrajo pogovor. Naloga je, da
obiskovalci vedo, da sosed prisluškuje in da mora pogovor potekati tako, da bo pri sosedu vzbudil najhujšo
nočno moro.

Voden ogled Plečnikovih del

Udeleženci predstavijo Plečnikova dela v mestu Ljubljana v vlogi vodičev. To izvedejo tako, da vsak pripravi predstavitev izbranega Plečnikovega dela in nas pelje na ogled mesta.
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7.

Instagram post

DELAVNICE - Jože Plečnik

Vsak udeleženec naredi Instagram post. Izbere lokacijo, ki ga je najbolj navdušila in napiše komentar.
Instagram sporočila razporedimo in postavimo na ogled. Udeleženci lahko objave všečkajo in komentirajo.

8.

Spomin

Igro spomin uporabimo kot zaključno aktivnost. Dva udeleženca (igralca) zapustita prosto. Ostali
udeleženci v parih pripravijo vprašanje povezano z Jožetom Plečnikom in odgovor nanj. Eden v paru
predstavlja vprašanje drugi pa odgovor. Mešano se razporedijo po prostoru. Igralca prideta sv prostor in
iščeta pare.
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O MENI

74

O MENI
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O MENI

KARTA, ki simbolično predstavlja
povezavo med menoj in mojim delom.
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