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Učenci se seznanijo s tematiko nasilja vpeto v širši družbeni kontekst, kar jim omogoča 
premislek o dilemah in problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo v šoli, vrtcu in 
tudi doma. 

Didaktična 
naloga 

Učenci na osnovi slike premišljujejo o družbi v odnosu do posameznika, nasilju in 
drugih načinih reševanja konfliktov ter se ob navezujejo na koncept nenasilništva. 

Ključni 
pojmi 

Skrb za druge, Skrb zase, Sobivanje, Nadzor, Oblast, Družba, 
Posameznik 

 
Izhodiščna slika: 

 
POTEK URE: 
 

1. Priprava: 
a. Natisnite pripravo (opcija) 

2. Pokažete sliko 
3. Pogovor 
4. Uvidi, refleksija o vsebini in poteku pogovora. 

 
ZAČETEK 



 
1. Poveste, da bomo pogledali sliko in se o njej pogovarjali. 

 
2. 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. 
 
1. Začetna spodbuda 
 
Dobro pogledamo sliko in zastavimo naslednja vprašanja o tem kar vidimo na sliki: 
 
Opišite kaj vidite na sliki? 
Kaj pomenijo vrvice, na katere je pripet človek? 
Kdo vse te vrvice drži? 
Kaj v odziv na to poskuša narediti človek?  
 
2. Pogovor 
 
Kdo vse sestavlja družbo? 
Kakšna je vloga posameznika v družbi? 
Smo vsi samo lutke na vrvicah, ki jih vlečejo drugi? 
Držimo tudi mi kdaj kakšno vrvico v roki? 
Kakšen je lahko odnos posameznika do drugih ljudi? 
Nam je prav, če nam kdo ukazuje? 
Kakšno vlogo v družbi igrajo pravila? 
Zakaj jih spoštujemo? Zakaj jih ne? 
Kdo v družbi ima avtoriteto? Zakaj?  
Ali lahko to avtoriteto zlorabi? 
Se lahko in kako se temu upremo? 
 
Navezava na lastne izkušnje: 
 
Imate tudi sami kdaj podoben občutek, da vas vodijo drugi? 
Se tudi vi temu upirate? Kako? 
 
Miselni eksperiment: 
 
Kako bi bilo, če bi bili povsem neodvisni od družbe? 
Ali je človek lahko popolnoma svoboden?  
Kako si lahko to popolno svobodo predstavljamo? 
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