
SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
 
“Imel  sem  prijatelja,  zdaj  ga  pa  nimam  več.”...”Zaradi  korone  ne  smem  imeti
prijatelja.”...”Ne morem se igrat s prijateljem.” 

To je le nekaj izjav otrok v tem času. Jaz pa se sprašujem, če je to res in kako bi lahko
bilo drugače. Otroke spodbujajte k pozitivnemu razmišljanju o situaciji, ki nam je
onemogočila osebne stike s prijatelji in se trudite poiskati drugačne oblike, s katerimi
se bodo vaši otroci povezali s svojimi prijatelji. Pripravila sem vam nekaj gradiva, ki
ga lahko uporabite pri delu z otroci.

1. PREBERI PESMICO IN SE POGOVARJAJ O VSEBINI.
2. POBARVAJ SEBE IN PRIJATELJA IN GA POIMENUJ.

 
Prijatelj navadno sedi v isti klopi

in gleda enake reči

kot ti.

Prijatelj se nikoli

ne zmoti

in ne reče besede,

ki boli.

Prijatelj je tisti,
ki čaka,

ko vse drugo zbeži.
Prijatelj je tisti,

ki nikoli na tebi

ne preizkuša pesti.

In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,

kamor ne upaš sam.
  (S.Vegri)



3. NAJ TE SVINČNIK V ROKI VODI PO ČRTAH (Od tvojega doma do tam, kjer 
živi tvoj prijatelj).

4. STARŠI NAJ TI PREBEREJO NAPISANA VPRAŠANJA, TI PA NANJE 
ODGOVORI.

 Kaj je prijateljstvo?
 Kdo vse so naši prijatelji?
 Si lahko predstavljamo svet brez prijateljstva?
 Kaj vse lahko delamo s prijatelji?
 Kaj ne želimo, da nam prijatelj dela?
 Kakšen sem jaz kot prijatelj?



5. BESEDA “PRIJATELJ” SE ZAČNE NA GLAS “P”. POIŠČI SE PET BESED NA 
TO ČRKO IN JIH NARIŠI.

6.  IZ  NOGAVIC  (“IZGUBLJENČKOV”)  Z  MALO  DOMIŠLJIJE  IZDELAJTE
LUTKE, JIH POIMENUJTE IN SE IGRAJTE MED SEBOJ V DRUŽINI.



Moj namen je, da otroke spodbujamo k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in
razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. 

ZA  NAGRADO  PA  SVOJEGA  OTROKA  PREKO  VIDEO  APLIKACIJE
POVEŽITE S SVOJIM PRIJATELJEM IN DAN BO TAKOJ LEPŠI.

 

Sestavila in napisala: Urška Zajc (VIZ Vrtec Mavrica Izola) – avtorsko delo


