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Naslov Strah – Črni pes  
Neposredni 
cilji 

Učenci se skozi vajo seznanijo s spektrom različnih občutkov strahu, ki jih skozi 
pogovor poskušajo reflektirati. 

Didaktična 
naloga 

Ob prebiranju slikanice »Črni pes« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj osnovnih 
značilnostih strahu. 

 
POTEK URE: 
 

I. Priprava: poiščite slikanico. 
II. Branje slikanice. 
III. Pogovor o slikanici. 
IV. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 

 
BRANJE SLIKANICE IN POGOVOR O SLIKANICI 
Poveste, da boste prebrali slikanico o »črnem psu« in se nato o njej pogovarjali. Ob 
branju držite knjigo tako, da bodo lahko vsi videli ilustracije. Na koncu jim zastavite 
nekaj vprašanj, ki se nanašajo na slikanico. 
Učencem daste navodila:  

• Poslušajo naj vprašanje. 
• Nato naj razmišljajo 30 sekund (opozorite jih, ko je čas mimo). 
• Če želijo govoriti, naj dvignejo roko. 

Vprašajte, če ima kdo še kakšno tehnično vprašanje.  
 

VPRAŠANJA ZA POGOVOR  
• Kaj se je zgodilo družini Korajža? 
• Česa je strah družino Korajža? 
• Kaj pomeni beseda »korajža«?  
• Kaj pomeni, če rečemo nekomu, da je strahopeten? 
• Kdo v družini je bil najbolj pogumen? 
• Kako je Mala premagala strah? 
• Kaj se je v zgodbi dogajalo s črnim psom? Se je spreminjal? 
 

LASTNE IZKUŠNJE 
• Ali je tudi vas kdaj strah? Zakaj? 
• Kaj storite, ko vas je strah? 
• Ali ste kdaj poskušali premagati strah?  
• Ali vam je kdo pri tem pomagal? 
• Kako ste se počutili, ko ste premagali strah? 
• Ste kdaj komu pomagali premagati strah? 
• Ste kdaj naredili kaj pogumnega?  
• Kako ste se počutili, ko ste naredili nekaj pogumnega? 

 
ZNAKI STRAHU 

• Kako veš, da je nekoga strah? Po katerih znakih lahko prepoznamo, da je nekoga 



strah?  
• Ali si že kdaj občutil strah? 
• Kako se počutiš, če te je strah? 
• Ali lahko uživaš v strahu? 
• Ali ti je všeč, če se te drugi bojijo? 
 

OPREDELITEV STRAHU 
• Kaj je pravzaprav strah? 
• Koga je lahko strah? Ali ga občutijo tudi živali?  
• Česa se bojimo?  
• Ali se vsi bojimo istih reči? 

 
RAZLOGI ZA STRAH 

• Od kod pride strah?  
 
Možni odgovori: 

a. Zgodi se nam nekaj slabega in se potem tega bojimo. 
b. Nekomu drugemu se zgodi nekaj slabega, potem se tega bojim. 
c. Ne zgodi se nič slabega, ampak se nam nekaj preprosto zdi nevarno. 
d. Ne zgodi se nič slabega, ampak se nekomu zdi nekaj nevarno in smo tudi sami 

prepričani, da je nevarno. 
 

(NE)UPRAVIČENOST STRAHU 
• Ali obstajajo upravičeni razlogi za strah? - Če da, kateri? 
• Ali obstajajo neupravičeni razlogi za strah? 
• Ali se česa bojimo, čeprav se nam tega ne bi bilo treba bati? 
• Ali se česa ne bojimo, čeprav bi se tega morali bati? 
• Je strah lahko koristen? 
• Je strah lahko nekoristen? 

 
STRAH IN POGUM  

• Če si pogumen, ali to pomeni, da te sploh ni strah? Ali se strah in pogum 
izključujeta? 

•  Ali se tudi pogumni ljudje kdaj česa bojijo? 
• Kako lahko ugotoviš, da je nekdo pogumen?  
• Ali je lahko nekdo videti pogumen, v resnici pa to ni? 
• Kako razumete stavek: »pogum je obvladovanje strahu«? 
  

STRAH IN ODRAŠČANJE 
• Ali se odrasli česa bojijo? 
• Ali strah z odraščanjem izzveni ali nas je še bolj strah? 
• Ali si se včasih česa bal, zdaj pa se tega ne bojiš več? 
• Ali se včasih česa nisi bal, zdaj pa se tega bojiš? 
 

POGOVOR O STRAHU 
• Ali ljudje brez težav z drugimi govorimo o svojih strahovih? 
• S kom lahko govoriš o svojih strahovih? 
• Ali moraš biti že malo pogumen, da sploh lahko govoriš o lastnih strahovih? 
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