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za dobro življenje 
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UVOD: 
• Filozofija je veda, ki jo moramo negovati v vseh življenjskih 

obdobjih.  

• Premalo se upošteva kreativno mišljenje. 

• Z vprašanji učitelj usmerja učence in jim hkrati daje možnost 
svobode.  

• Primerno vprašanje, ob pravem trenutku, že lahko razvije 
nekatere miselne procese (Šimenc, 2002). 



VLOGA UČITELJA: 
• Naloga učitelja, starša in vzgojitelja je zelo  zahtevna, odgovorna 

in težka.  

 

• Pomembno je v katero smer speljemo duha otroka. 

 

• Ponudimo jim različne možnosti, jih spodbujamo in ne silimo. 

 

• Izogibajmo se rutine in vzgajamo ustvarjalne ljudi.  



DREVO IMA SRCE 
SILVERSTEIN SHEL 



Število otrok: 20 

Razmerje med spoloma:   10dečkov 

                                             10 deklic 

Starostni razpon (od-do let): 6 – 7 let, povprečna starost je 6 let. 
 
Ime institucije in kraj: JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina 
 

Čas trajanja pogovora: 45 minut pravljica in odgovarjanje na vprašanje. 

 

Način zapisa odgovorov: Diktafon preko mobilnega telefona. 



  

           

 

Potek dela: 
-  Sedli so na preprogo in se umirili.  

 

- Pozorno so prisluhnili pravljici. Učence v tem starostnem obdobju pravljica zelo 

motivira in je ena najprimernejših sredstev motivacije. 

 

- Po prebranem so imeli priložnost za razmišljanje, ki je najprej besedno, sledi 

likovno in igranje vlog.  



Vprašanja :  

 

Učiteljica: «Danes vam bom 
postavila nekaj vprašanj, ki so 
povezana s prebrano pravljico. Ste 
za to?« 

• Otroci: »Jaaaa.« 

 

 

 

U: «Dobro me poslušajte in 
razmislite o odgovoru. Kdor želi 
odgovoriti naj dvigne roko, da se 
boste med seboj  poslušali. 
Priložnost moramo dati vsakemu 
učencu, ki želi odgovoriti.« 

 



U: »Kaj vse je drevo nudilo fantu?« 
• Vid: »Jabolke!« 
U: »Kaj še?« 
• Ana: »Veje, liste, čoln, hišo in ladjo.« 
• Lorena: «Senco« 
• Vid: «Pogovarjalo se je z dečkom.« 
• Grega: «Hrano.«  
U: »Ima drevo srce?« 
• Vid: »Ja« 
U: »Kako veš?« 
• Vid: »Ja, ker je živo.« 
• Sara: »Ker raste.« 
 

 

 



• Vid: »Ker ima drevo srce, je do dečka prijazen.« 

U: «Kako to veš?« 

• Vid: «Zato, ker meni mamica reče, da imam dobro srce, ker sem prijazen do 

sestrice.« 

• Ana: »Moja babica tudi meni reče, da imam veliko srce, kadar razdelim 

bombone.« 

• Gašper: »Meni pa mamica reče, da moram imeti dobro srce do prijateljev.« 

• Ožbej: »Tudi drevo je bil prijatelj od dečka.« 



U: »Kaj mislite, kam se je fant 
odpeljal s čolnom?« 

• Klara: »V južne kraje.« 

• Matevž: »Na morje.« 

• Staša: » V Ameriko.« 

• Klara: »K mamici in atiju.« 

• Renato: »K prijateljem.« 

 

U: »Kakšne prijatelje?« 

• Lana: «Dobre prijatelje.« 

• Vid: »Prijazne. Takšne, ki ga ne 
zmerjajo, ki mu pomagajo.« 

• Grega: »Prijatelje, ki ga imajo 
radi.« 

• Gal: »Prijatelje, ki ga ne 
zafrkavajo in ne tepejo.« 

• Nataša: »Takšne, ki mu 
pomagajo narediti hišo.« 



U: » Razmislite, kaj bi bili vi rajši deček ali drevo. Zakaj?« 

 

  

• Vid: »Jaz bi bil rajši drevo. Drevo je bolj dobro.« 

• Ana: »Jaz bi bila veliko drevo in bi pomagala vsem in vse bi jim dala.« 

• Gašper: »Jaz bi bil rajši deček, ker se lahko zaljubi in najde ženo.« 

• Ožbej: »Jaz bi bil tudi rajši deček, ker drevo ne more igrati nogometa.« 

• Staša: »Jaz bi bila drevo in bi bila vesela, ko bi se otroci na meni igrali. Ne 

bi jim pa dala vej.« 

• Ema: »Jaz bi pa bila drevo in deček. Drevo lahko da veje, jabolka, liste. 

Ne more si pa iskati novih prijateljev.« 



Po končanem pogovoru, povabim učence, k  
likovnemu poustvarjanju.  
Sem mnenja, da je potrebno dati svobodo 
izražanja tudi preko likovnih del in igrah vlog.  









Vsak človek je sposoben filozofirati in filozofija nas tudi uči, da je dobra 

tista vzgoja, ki je za pogum, neustrašnost in zmožnost za neomejeno 

razmišljanje. Ponujajmo otrokom izražanja svojega mnenja, svojih 

misli. Njihov um je tako odkrit in sproščen, da si ne smemo dovoliti, da 

jih oviramo. Dajmo jim priložnost preko pravljice, risbe, glasbe in giba. 

Sem mnenja, da je to zelo dobra popotnica v svet. V kolikor jim daš 

priložnost ti vračajo več, kot včasih pričakuješ. Že naslednji dan se je 

pokazal  učinek pravljice, ko je deklica opazila veliko drevo, ki ima 

veliko srce in nas varuje. V takšni situaciji se pa zavedam, da sem jim 

dala nekaj, kar sem si želela. 



Doroteja Čebular 

HVALA ZA POZORNOST 
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