
 

 
 

 
 
 
 

                                                    



 

Soigralcem povej eno šalo 
ali smešno stvar, ki se ti 

je zgodila. 

Osebi na levi strani daj 
kompliment. 

 
Lahko ji npr. poveš, kaj ti je pri 

njej všeč, kaj ji gre dobro, 
katere so njene pozitivne 

lastnosti.   

Za nekoga v tem prostoru 
danes naredi nekaj prijaznega  

 
Lahko ga npr. pohvališ, mu 

narišeš risbo, ki ga bo 
razveselila, mu pomagaš pri 
nalogi ali kakšnem opravilu. 

Soigralca na tvoji levi in desni 
strani vprašaj, kaj je ena njuna 

moč oziroma pozitivna 
lastnost, na katero sta 

ponosna. 

Povej ime ene od oseb, ki ji 
zaupaš. Zakaj ji zaupaš? 

Kateri dogodek, ki je vključeval 
tvojo družino ali prijatelje, 

te je do sedaj najbolj razveselil 
in zakaj? 

Kdo ti pomaga, ko ti je težko  
in potrebuješ pomoč? 

Kakšne so lastnosti  
dobrega prijatelja?  

Povej eno lastnost in nato 
povabi soigralce, da še oni 
povedo vsak eno lastnost 

dobrih prijateljev. 

V čem se soigralci razlikujete? 
 

Pogovorite se, zakaj je to 
lahko dobro. 

V čem ste si soigralci podobni? 
 

 Pogovorite se o vaših 
podobnostih in poiščite vsaj 2 
podobnosti, ki si ju delite vsi 

soigralci. 

Predstavljaj si, da znaš  
skuhati kar koli. Katera jed bi 

navdušila vse soigralce?  
 

Pogovorite so o vaših 
najljubših jedeh. 

Predstavljaj si, da greste s 
soigralci na počitnice nekam v 

Slovenijo. Kam bi lahko šli,  
da bi bili vsi zadovoljni?  

 
Preveri pri soigralcih, kje radi 

preživljajo počitnice. 

Izberi enega od soigralcev in ga 
povabi, da predlaga kratko 

igro, v katero bodo vključeni 
vsi soigralci. Igro se lahko 

igrate takoj ali se dogovorite,  
kdaj se jo boste igrali. 

Soigralce povabi k igri »človeški 
vozel«. Postavite se v krog, 
zaprite oči in z vsako roko 

primite enega od soigralcev. 
Nato odprite oči in se 

poskušajte razvozlati tako, da 
se ves čas držite za roke.  

Izberi enega od soigralcev, ki ti 
naj na hrbet s prstom nariše 

nekaj, kar ga spominja na 
prijateljstvo. Ugani, kaj je 

narisal. Za pomoč pri ugibanju 
lahko prosiš ostale soigralce. 

Pokaži en gib, ostali pa naj ga 
ponovijo za tabo.  

Nato naj še vsak od soigralcev 
pokaže svoj gib, ki ga vsi 

ponovite. 



 

 


