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VAJA: JEZA

Koncepti, ki jih preiskujemo

jeza, prepir, laž, prijateljstvo, pogum, strah, žalost, sram, čuden, drzen, 
empatija, odgovornost, posledice, skupnost, pravila, svoboda, 

spoštovanje, drugi, jaz,, odgovornost, smešno …

Otroci se vsakodnevno srečujejo s frustracijami, z jezo, prepirom, 
tekmovalnostjo, prijateljstvom, strahom, mejami svobode, željami, … 

za vsem tem pa se skriva tiha in globoka želja po biti ljubljen in sprejet v 
življenju drugega 



VAJA: JEZA

VIR: Joseph Thebald, Mirko se razjezi, Ljubljana: Alica 2012.

POTEK URE:

1. miselna spodbuda 

2. pogovor o vsebini 

3. izbira diskusijskega vprašanja

4. diskusija

5. zaključna misel vsakega in skupni uvid

6. ustvarjanje na diskusijsko temo
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VPRAŠANJA, KI SPODBUJAJO RAZUMEVANJE VSEBINE: 

Kaj se je zgodilo z Mirkom? Kako se počuti Mirko, 
kako Metka? Čigavo je bilo jabolko? Ali je Metka 
kriva? Ima Metka rada Mirka? Ima Mirko rad Metko? 

IZBEREMO DISKUSIJSKO VPRAŠANJE 

Zakaj se jezimo? 

VPRAŠANJA, KI SPODBUJAJO FILOZOFSKO  
RAZISKOVANJE:

1. Ali se kdaj jezite, zakaj?



VAJA: JEZA

3. Kaj naredite kadar ste jezni?

ISKANJE MOŽNIH REŠITEV:

1. Kaj lahko naredite drugače kadar ste jezni? 

2. Kako se lahko pomirite? (Mirko je zaspal in sanjal o 
zelenem travniku)

VREDNOTENJE: 

1. Imamo radi nekoga, ki se jezi na nas? 

2. Ali je jeza lahko dobra? 

 Kaj pa, kadar v jezi odženete nekoga, ki nagaja vašemu 
prijatelju na igrišču? Je jeza takrat dobra?

 Ali pa, kadar mamica zakriči, ko želiš steči na cesto in te 
tako zavaruje pred avtom? Je ta jeza lahko dobra?



VAJA: JEZA

MISELNI EKSPERIMENT: 

1. Kakšen bi bil svet brez jeze? 

POJASNJEVANJE IN ANALIZA KONCEPTOV: 

1. Kaj je nasprotje od jeze? 

POSPLOŠUJEMO, PREVERJAMO SPLOŠNO VELJAVNOST: 

1. Ali se tudi živali jezijo? Kako?

2. Ali se tudi odrasli jezijo in kdaj?

3. Ali se odrasli več jezijo, kot otroci? 

ZAKJUČNA MISEL: 

Kadar sem jezen se počutim kot: 


