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PRIMER 21:  

Govorim kot volk ali kot žirafa? 
Barbara Pavlovič Plevanč 

 

Namen:  

V tej dejavnosti boš: 

● Spoznaval/-a razliko med jezikom volkov in žiraf, 

● prepoznal/-a “volka” in “žirafo” v konfliktni situaciji, 

● presojal/-a uspešnost komunikacije. 

 

Kriteriji uspešnosti: 

● prepoznam razliko med “jezikom volkov” in “jezikom žiraf”, 

● zmorem presoditi, kdaj je komunikacija uspešna, 

● sporazumevam se v jeziku žiraf. 

 

Nadaljnje branje in viri:  

● Izziv Empatija. Gradivo projekta YouthStart. 

Http://www.youthstart.eu/sl/challenges/mutual_understanding_giraffe_tool_box/. 

 

 

Navodila za delo 

S sošolci boste izžrebali vsak po en listek z napisom VOLK ali ŽIRAFA. Nato boste izžrebali še listke z 

opisi situacij od 1 do 8, in sicer po dva enakega. V nadaljevanju boš poiskal/-a sošolca z isto številko 

opisa in skupaj bosta pripravila dramatizacijo prizora, v katerem bosta nastopila v izžrebani vlogi volka 

oz. žirafe. Sošolci bodo med spremljanjem vajinega nastopa ugotavljali, kateri vlogi predstavljata, in 

presodili, ali sta bila v komunikaciji uspešna. 

1. Sošolci se med odmorom podijo po razredu, eden od njih zbije tvoje nalivno pero z mize, da 

mu poči ohišje. To mu poveš.  

2. Zamujaš z igrišča in mamo zanima, kod si hodil/-a. Skušaš pojasniti. 

3. Zalotil/-a si brata/sestro, da si sposoja stvari iz tvoje puščice. Tega ne želiš. 

4. Želel/-a si si, da bi te prijatelj iz razreda izbral za delo v skupinah, vendar te ni. To mu poveš. 

http://www.youthstart.eu/sl/challenges/mutual_understanding_giraffe_tool_box/
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5. Oče te opozori, ker si šolsko torbo odvrgel/-la kar pri vhodnih vratih in šel/šla gledat televizijo. 

Skušaš pojasniti. 

6. Rad/-a se igraš na robu gozda, kjer si iz vej postavil šotor. Ugotoviš, da so otroci z vasi/ulice 

šotor podrli, ker so se igrali nekaj drugega. Enega od njih srečaš in se z njim pogovoriš. 

7. Sošolca si med testom potihem vprašal/-a za odgovor pri 5. nalogi, pa ti ni odgovoril, čeprav si 

videl/-a, da ima rešeno. Pogovoriš se z njim. 

8. Učitelj te okrega, ker si se med poukom začel/-a hihitati sošolcu, ki mu je muha sedla na nos. 

Skušaš pojasniti. 

     

Samovrednotenje znanja/veščine  

 

Na temelju spodnjih kriterijev presodi, kako dobro ti gre opisana dejavnost, to pa podpri z 
dokazom: 
 

Kriterij Dokaz 

Prepoznam razliko med “jezikom volkov” in 
“jezikom žiraf”. 

 

Zmorem presoditi, kdaj je komunikacija 
uspešna. 

 

Sporazumevam se v jeziku žiraf. 
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