
IDEJE, KAKO KNJIGO

UPORABITI ZA UČENJE  
O ČLOVEKOVIH PRAVICAH



Skozi literaturo, ne le s pomočjo 
pismenosti, se učimo razumevanja in 
vživljanja v druge … S pomočjo literature 
lahko najdemo svoj prostor pod soncem, 
začutimo pripadnost in raziščemo svoj 
občutek za odgovornost. Amnesty to zelo 
dobro razume. 
Nagrajeni avtor Michael Morpurgo 
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Slikanice mlade bralce opolnomočijo, da samostojno 
krmarijo skozi zgodbo, raziskujejo, se zaustavijo in 
preučijo podrobnosti, se sprašujejo, listajo naprej in 
nazaj, ponovno preberejo. Interakcija med slikami 
in besedami naredi abstraktne ideje in kompleksna 
vprašanja dostopne, celo zelo mladim bralcem. Ko 
na svet pogledamo z različnih perspektiv, negujemo 
razumevanje. Odlična slikanica otrokom pokaže, 
kako naj se postavijo zase in za druge, kar je bistvo 
človekovih pravic. 

Ideje za v učilnico 

Cilj: Dejavnosti v tej knjižici temeljijo na knjigi Sanje o svobodi 
in so zasnovane tako, da otrokom predstavijo idejo svobode, 
jim pomagajo raziskati vprašanja človekovih pravic in jih 
naučijo, kako naj se postavijo zase in drug za drugega.     

Starost: 3+

Kaj potrebujete? Izvod knjige Sanje o svobodi; fotokopije 
ilustracij, prikazanih v dejavnostih; kemične svinčnike/barvice/
material za lepljenko/barve in papir.  

Pripis za učitelje: Preberite Sanje o svobodi. Z otroki se 
pogovarjajte o pomenu besede svoboda – naj postane 
pogosto uporabljena beseda.

Vprašanja za razpravo: Vsaka slika podaja vprašanja 
za razpravo v razredu. 

Dejavnost: Ob vsaki sliki je spremljajoča dejavnost, 
na primer slikanje ali risanje, kreativno pisanje, 
ustvarjanje ali igra. 



Slika 1: Pravica do otroštva  

»Otroci niso lastnina ne staršev in ne sveta. Pripadajo le 
lastni bodoči svobodi.« Mikhail Bakunin  

Vprašanja za razpravo: 
• Kakšen bi bil svet, če bi mu vladali otroci?
• Kako bi spremenili svet?
• V čem bi ravnali drugače kot odrasli? 
  

Dejavnost risanja ali pisanja:
Narišite ali napišite nekaj misli o svobodi. 
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Slika 2: Pravica do učenja 

»Vseeno mi je, če moram v šoli sedeti na tleh. Želim si le 
izobrazbe. In nikogar se ne bojim.« Malala Yousafzai  

Malala Yousafzai je pakistanska aktivistka, ki se bori za 
pravico deklet do izobrazbe. Talibani so jo ustrelili v glavo. 
Slika prikazuje, kako otroci, ki živijo v odmaknjenih predelih ob 
Amazonki, vstanejo sredi noči in se s čolnom prepeljejo v šolo.

Vprašanja za razpravo:
• Kaj si deklica z ilustracije misli o obiskovanju šole?
• Kaj se zgodi, če ne hodimo v šolo?
• Kaj s tem zamudimo?

Dejavnost risanja ali pisanja:
Malali napišite sporočilo ali narišite risbo in razložite, 
zakaj je izobrazba pomembna.
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Sporočila ali risbe lahko 
pošljete na AIS in jih 

bomo mi poslali Malali.
Uporabite kartico Malale iz zbirke Izjemni ljudje 
za boljši svet: http://sola.amnesty.si/karte 



Slika 3: Pravica do sanj   

»Če hočemo doseči velike stvari, moramo delovati, a tudi 
sanjati.« Anatole France  

Vprašanja za razpravo 
• O čem sanjajo ljudje na sliki? 
• Kaj opazite pri ljudeh, ki ne sanjajo? 

Dejavnost risanja:
S sliko prikažite kakšne od svojih sanj.
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»Vem, kaj hočem, imam cilj in lastno mnenje …  
Dovolite mi, da sem jaz, in zadovoljna bom.« Ana Frank 

Pri trinajstih letih, med drugo svetovno vojno, se je Ana Frank 
morala skrivati, da je ušla nacistom. V svoji skrivni spalnici je 
pisala dnevnik, dokler niso družine odkrili.  

Vprašanja za razpravo:
• Zakaj je Ana začela pisati dnevnik? 
•  Za starejše otroke: raziščejo naj svoje izkušnje s 

pisanjem dnevnika in kaj jim to pomeni. 

Ustvarjanje:
Otrokom pokažite, kako sporočilo napisati z 
nevidnim črnilom.
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Slika 5: Pravica do doma   

»Nekega dne se bomo vrnili v domovino, prepevali bomo 
in grelo nas bo upanje … Oh, srce, ne glede na to, kako 
daleč nas raznesejo vetrovi, vrnili se bomo v domovino.«  
Harun Hashim Al-Rashid 

Vprašanja za razpravo:
• Zakaj ljudje na sliki letijo? 
• Kje se počutite doma? 

Dejavnost igranja vlog:
Uporabite idejo o leteči preprogi, ki lahko otroke 
prepelje na različne kraje. Otrokom naročite, naj 
zaprejo oči in si predstavljajo potovanje. Na globusu 
jim pokažite, kje so vzleteli in kje ste pristali. Izdelajte 
potne liste in jih žigosajte, medtem pa naj se 
pogovarjajo o domovih, ki so jih morali zapustiti.  
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»Ne opravičujem se, ker sem drugačna od drugih, in upam, 
da bodo tudi drugi imeli pogum, da bodo taki, kot so, se 
zavzemali za tisto, v kar verjamejo, se borili za ljudi, ki 
potrebujejo zaščito, ljubili, kogar hočejo, in da bodo na to 
ponosni.« Clare Balding  

Vprašanja za razpravo:
• V čem so si ljudje na sliki različni ali pa enaki?

Ustvarjanje:
Vsak otrok naj nariše avtoportret. Razstavite jih in se 
pogovarjajte o razlikah. 

Igra: »Kdo je?«
Otroku pokrijte oči, nato pa prosite nekaj drugih otrok, 
naj se postavijo predenj. Otrok naj se dotika obrazov in 
tako ugiba, kdo stoji pred njim. Pomagajte jim z namigi, 
kot so barva las, priljubljene dejavnosti ...
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Slika 7: Zmaji 

Ilustracijo je prispeval Christopher Corr. Oznanja dejstvo, da 
so človekove pravice univerzalne in nam vsem pripadajo. 
Zmaji so pogosto simbol upanja in svobode, saj poletijo 
visoko v zrak. 

Ustvarjanje: 
Otrokom izročite predlogo 
zmaja in jim naročite, naj 
jo pobarvajo ali pa narišejo 
prizor, ob katerem se počutijo 
svobodni. Starejši učenci naj 
vsak eno minuto govorijo o 
svojem zmaju. Kam bi poletel 
njihov zmaj, če bi ga izpustili? 
Kdo bi ga lahko našel? 
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Vsak se lahko za svobodo 
zavzema na mnogo različnih 
načinov. Več lahko izveste na 
www.amnesty.si. 
Učiteljice in učitelji lahko brezplačna gradiva v  
zvezi s poučevanjem človekovih pravic za knjigo  
Sanje o svobodi in za druge knjige najdejo na 

 www.amnesty.org.uk/education  
 www.amnesty.org.uk/fiction-and-human-rights 

V Šoli človekovih pravic Amnesty International 
Slovenije pa lahko brezplačna gradiva dobite na 

 http://www.sola.amnesty.si 

Amnesty 
International 
Slovenije

Aktivnosti so prevedene in prilagojene po gradivu angleške sekcije Amnesty International: 
www.amnesty.org.uk/education in www.amnesty.org.uk/fiction-and-human-rights.


