
GLEDAM BEGUNCA – VIDIM ČLOVEKA 
Sklop izobraževalnih gradiv o beguncih 

 

 
Aktivnost je del izobraževalnih gradiv »Gledam begunca - vidim človeka«  
za seznanjanje mladih z begunsko tematiko in je last Amnesty International Slovenije.  
Za več gradiv obiščite http://sola.amnesty.si/begunci 

AKTIVNOST JE PRIMERNA ZA IZVAJANJE PRI 

PREDMETIH: 

Osnovna šola: 

Razredna ura 
Domovinska in državljanska kultura in etika 
Slovenščina 
Likovna umetnost 
Geografija 
Družba 
Etika in družba 
Spoznavanje okolja 
Srednja šola:  

Razredna ura 
Geografija  
Sociologija 
Slovenščina 
Likovna umetnost 
 

SLIKOVNI SLOVAR 
 

Namen aktivnosti:  

Krepitev vezi z novimi sošolkami in sošolci in učenje 

slovenskega jezika s pomočjo vizualnih gradiv.  

 

Približno trajanje aktivnosti:  

2 x 45 min 

 

Potek aktivnosti: 

Novi sošolci, ki imajo za sabo begunsko izkušnjo, najverjetneje še ne govorijo slovenskega jezika, poznavanje 

jezika pa je bistveno za uspešno vključitev v novo družbo. Z udeleženci razmislite, kakšen je občutek živeti v 

državi, v kateri ne govoriš lokalnega jezika. Kako bi se znašli v tujini? Ogledate si lahko kratek film »Ko ne 

obstajaš«, dostopen prek https://www.youtube.com/watch?v=1n-HnMW5aVM, ki gledalca sili v razmislek, kako 

bi bilo, če bi bile vloge obrnjene in bi bežali iz Slovenije oz. Evrope. 

Novim sošolcem lahko pomagamo čim hitreje usvojiti slovenščino s pomočjo slikovnega slovarja. Slikovni slovar 

naj vsebuje jasne slike predmetov in slovensko poimenovanje, tako da lahko slovar uporabi prav vsak, ne glede 

na materni jezik. V ta namen pripravite zvezek, ki ga razdelite po področjih, nekatere dele lahko skopirate in 

nalepite tudi na steno učilnice. Nato si skupine udeležencev razdelijo področja in pripravijo seznam pojmov, za 

katere bodo doma poiskali slikovno gradivo. Do naslednje ure ga lahko izrežejo iz tiskanih medijev ali 

promocijskih katalogov, poiščejo na spletu in natisnejo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1n-HnMW5aVM
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Primerne skupine novih besed so lahko: predmeti v kopalnici, kuhinji, dnevni sobi in učilnici, zgradbe, promet, 

obleke, deli telesa, živali, hišna opravila, družina, sadje, zelenjava, slovenske tradicionalne jedi, pijača, zdravje, 

čustva idr. Vključite tudi slovenski zapis države, iz katere prihaja nov sošolec ali sošolka, morda tudi kakšno 

hrano, znamenitosti ali praznike iz te države. 

Na naslednji uri udeleženci uredijo prinesen material v slikovni slovar. Udeleženci naj skupaj z novim sošolcem 

pregledajo in preberejo vse vpise v slovar, nekatere besede so težje izgovorljive kot druge.  

 

Nov sošolec/sošolka lahko v slovar zapiše tudi poimenovanja v njegovem oziroma njenem maternem jeziku. 

Tak zvezek skopirajte še zase ali pa pomembne vpise slovarja skopirajte in razobesite v učilnici. Učenje novega 

jezika bo zanimivo za vse udeležence, za novega pa znak zanimanja in spoštovanja njegove kulture. 

 

 

 

 
 

 
 

Nasveti za izvajalce: 

 Pred izvedbo delavnice preglejte powerpoint predstavitev »Gledam begunca - vidim človeka«. 

 Aktivnost lahko izpeljete v eni šolski uri. Udeležencem sami razdelite skupine besed, za katere naj 

prinesejo slike, na naslednji uri opravite pogovor in skupaj ustvarite slovar. 

 Preverite, da bodo na voljo zvezek, lepilo, dostop do spleta in tiskalnik in da udeleženci ne pozabijo 

dodatnih časopisov, revij in katalogov, ki jih lahko razrežejo.  


