
Filozofija za otroke 
 
Pripravil: Robert Petrovič  
 
Naslov Iluzije 
Neposredni 
cilji 

Učenci ločijo resnične od neresničnih sodb, poskušajo odkriti pomen resnice. 
Skozi to temo spoznajo praznoverja, stereotipe, predsodke. Spoznajo 
utemeljevanje kot proces iskanja razlogov, uvidijo, da je racionalna misel 
takšna, da se jo da utemeljiti, pri čemer se utemeljuje z logičnimi razlogi ali 
izkustvom; prav tako iz stališč izpeljujejo posledice. 

Didaktična 
naloga 

Na podlagi izkusiva optične iluzije si zastavimo vprašanja o tem, kako 
upravičujemo svoja prepričanja in kako ločujemo med dobrim in slabim 
dokazom. 

 
POTEK URE: 
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 

2. Kratka uvodna diskusija 
3. Poglejte priloženi sliki 
4. Pogovor 
5. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 

 
ZAČETEK 
 

6. Poveste, da si bomo pogledali dve optični prevari in se o njiju pogovorili. 
 

7. Navodila za učence: 
a. Poslušajo vprašanja. 
b. Razmišljajo. 
c. Če želijo, dvignejo roko in, ko dobijo besedo, povedo svoje mnenje. 

 
Vprašanja so opcijska in okvirna. Izbor naredite sami oziroma se zanje odločate glede na 
vsebinski potek pogovora. 
 
Kratka uvodna diskusija  
 
Kaj je to optična prevara oz. iluzija?  
 
Iluzija je predstava, ki ni osnovana na resničnosti; slepilo, samoprevara. 
 
Prevara je dejanje, s katerim kdo z določenim namenom zavede koga v zmoto. 
 
Resnica je to, kar je v skladu s tem, kar je, obstaja. 
 
Naloga: 
 
Učencem pokažite optično prevaro in jih povprašajte po odzivu.  
 
Slika 1: Muller-Lyre iluzija 



 

 
 
Slika2: Ebbinghaus iluzija 
 

 
 
Nekateri bodo optični prevari že poznali. Pogovorite se, kaj in zakaj vidijo, kar vidijo. 
 
Kljub temu, da vedo, da se motijo, ali jih oči še vedno zavajajo? Zakaj? 
 
Vprašanja: 
 
Kaj vidite? 
Lahko navedete še kak primer optične prevare? 
Je to, da se nam zdi sonce majhna krogla, iluzija? 
Kakšne iluzije poznamo? 



Kaj iluzije povedo o našem dojemanju sveta? 
Kako delujejo naša čutila? 
Lahko zaupamo čutom? 
Ali lahko rečemo, da nam čutila včasih lažejo? 
Je res vse, kar imamo za resnično? 
Je onkraj sveta, kot nam ga kažejo čutila, še kakšen svet? 
Kako lahko spoznavamo resničnost sveta? 
Kakšne posledice ima naše dojemanje zunanjega sveta? 
Kako lahko zanesljivo ugotovimo, da gre za iluzijo? 
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