
Modul: socialne veščine;   Sekcija: prepoznavanje socialnih 

situacij 

 

Družbeno dogajanje 
 

 

Časovni okvir: ~ 15 minut 

 

Prostor: razred  

 

Število udeležencev:  ~ 

 

 

Pripomočki:  

- Kopije slike spodaj ali ppt prezentacija  
 

 

Postopek:  

A) Predstavitev s pomočjo projektorja: 

- udeležencem projiciramo sliko (spodaj); 

- najprej jih lahko vprašamo o tem, kaj si po njihovem mnenju mislijo osebe na sliki 
oziroma kaj govorijo; 

- vodja na glas prebere, kaj določene osebe na sliki govorijo oziroma mislijo; 

- nato začnemo z diskusijo. 
 

B) Vaja s kopijami slik: 

- udeležence najprej lahko vprašamo o tem, kaj si po njihovem mnenju mislijo osebe 
na sliki oziroma kaj govorijo; 

- vodja lahko ponudi nekaj idej ali pa na glas prebere nekaj stavkov;  

- nato začnemo z diskusijo. 
 

Možnost: Po diskusiji  lahko udeleženci izvedejo tudi igro vlog ter razmišljajo o lastnih 

čustvih v tej situaciji oziroma čustvih, ki bi jih doživljali v različnih vlogah. 

 

 

Cilj / namen:  

- udeleženci naj bi prepoznali različne vidike vsakodnevnega življenja; 

- udeleženci naj bi spreminjali poglede ter se vživljali v različne vloge v neki situaciji, 
saj le na ta način lahko izkusijo različne vidike oziroma interese. 

 

Vprašanja za diskusijo:  

- Predstavljajte si, da ste kolesar. Kako se počutite? 

- Predstavljajte si, da ste voznik avtomobila. Kako se počutite v tej vlogi? 

- Zakaj ti dve osebi različno doživljata situacijo? 

 



 

Vir: Pro-Skills 2012 

 

 

 

Misli in komunikacija med ljudi: 

  

- Kolesar, ki je doživel nesrečo: “Prosim, pomagajte mi! Zelo me boli!“ 

- Starejši reševalec: “Ne skrbite. Je le odprt zlom na vaši nogi!” 

- Starejša gospa: “Je kdo obvestil njegovo družino?“ 

- Mož v baru, ki pije pivo: “To se zgodi, če živiš zdravo in se voziš s kolesom, hahaha…” 

- Voznik skuterja: “Presneta nesreča!! Mudi se mi, v kinu se film začne čez pet minut!”  

- Kolesar: “Kje je tepec, ki se je zaletel vame?!?“ 

- Voznik avtomobila: “Oprosti ljubica, malo bom zamudil, nekaj me je zadržalo!”  

- Gospod pri oknu: “Kakšna sreča! Končno se je zgodilo nekaj v moji mirni ulici!” 

- Mlajši reševalec: “Upam, da ne bom storil kakšne napake, to je moj prvi primer…” 

 

 



 

 


