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PEDAGOŠKA ISKRICA – SPOBUDA ZA STARŠE IN UČITELJE 

 

Spoštovani starši, učitelji in ostali bralci, 

v tokratni Iskrici vam prestavljamo učne stile, sodobno metodo učenja »obrnjeno učenje«, pasti in 

prednosti uporabe telefona, stiske učenja na daljavo in sprostitveno metodo »duhalnice« 

Preberite in preizkusite v praksi! 

1. UČNI STILI, mag. Primož Hvala Kamenšček str. 1 - 11 

2. FLIPPED LEARNING ali OBRNJENO UČENJE, Nataša Skrt Leban str. 12 

3. MOBILNE NAPRAVE IN OTROCI, Špela Ohojak str. 13 

4. UČENJE NA DALJAVO - STISKE, Eda Jakončič str. 14 - 16 

5. DIHANJE, Nataša Nanut Brovč str. 17 

 

Želimo vam veliko zdravja, dobre volje in notranje moči. 

 

  
 

 

Tolmin, Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Dobrovo 9. 4. 2020 

Primož, Nataša B. N., Nataša S. L., Eda, Špela 

http://www.os-iroba.si/
https://www.google.com.af/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.b2.eu%2Fsl%2Fe-izobrazevanje%2Fe-gradiva&psig=AOvVaw395zCiWP9jFMe8CGPjPH4i&ust=1586528282733000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC15uPE2-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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UČNI STILI 
Pripravil: mag. Primož hvala Kamenšček 
 
Ljudje se učimo na različne načine, nekateri se učijo z branjem, drugi s poslušanjem tretji pa s 
pomočjo slikovne predstave. Nekateri ljudje se več naučijo, če svoje ideje preverjajo v skupinski 
razpravi, drugi pa se raje učijo sami. Nekateri potrebujejo sistematično prikazane informacije in se 
učijo postopoma, drugi pa imajo celostni pristop. Načine kako zaznavamo informacije, katere 
strategije učenja uporabimo in kako jih prikličemo imenujemo učni stili. (Marentič Požarnik, 2000). 
 
Kaj so učni stili? 
 

Termin učni stil (angl. learning style) je oblikoval Herb Thelan leta 1954. Opredelitev u čnih stilov je 
bilo tekom razvoja vsaj 25 . (Ažman, 2012). 
 
Za razumevanje razlik med učenci je pomembno poznati stile učenja ter razlik, ki se med njimi kažejo. 
Razumljivo je, da učitelj ne more podrobno poznati vseh stilov učencev, vendar je pomembno, da je 
občutljiv za tovrstne razlike ter posebnosti mentalnega funkcioniranja tako pri učencih kot pri sebi. 
(Marentič Požarnik, 2000). 
 
Najbolj pogosto se pri učnih stilih upošteva spoznanje, da se ljudje razlikujemo po tem, katerim 
čutnim kanalom dajemo prednost pri zaznavanju, učenju, sporočanju in predstavljanju. Največkrat 
gre za delitev na vidni (vizualni), slušni (avditivni) ter čutno-čustveni (kinestetični) stil. 
Po mnenju strokovnjakov lahko že z opazovanjem posameznika opredelimo za kateri tip gre. 
Marentič Požarnik (2000) opisuje nekaj zunanjih značilnostih ljudi z različnimi stili zaznavanja, za lažje 
prepoznavanje prevladujočega stila. 
 
Vizualni stil: 
• uporablja predvsem besede, ki označujejo barve in vidne vtise: ima jasne predstave, uvidi bistvo 
problema; 
• je organiziran, sistematičen; 
• je miren, premišljen; 
• si zapomni predvsem slikovno gradivo, podobe; 
• hrup ga razmeroma manj moti; 
• težko si zapomni ustna navodila; 
• raje bere sam, kot da posluša; 
• stvari urejuje po barvah; 
• želi pregled, vizijo (na papirju kot skice, miselne vzorce…). 
 
Avditivni stil: 
• uporablja izraze »to mi dobro zveni«, »to je odgovor na vprašanje«; 
• ima rad predavanja, razprave, razgovore in si veliko zapomni; 
• pri branju premika ustnice, rad glasno bere; 
• govori sam s seboj, pri učenju uporablja notranji dialog; 
• hrup ga moti pri delu; 
• govori ritmično; 
• ima rad glasbo; 
• dobro posnema govorni ton, barvo, (narečno) melodijo; 
• vse si zapomni po vrsti, po korakih; 
• bolje govori kot piše. 
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Kinestetični stil: 
• uporablja izraze »imam slab občutek«, »obliva me kurja polt«; 
• ljudi, stvari se dotika, se jim približa; 
• veliko se giblje, gestikulira; 
• uči se ob ravnanju s predmeti (na laboratorijskih vajah); 
• si več zapomni med hojo; 
• ob branju si kaže s prstom; 
• bolje si zapomni celovito izkušnjo kot podrobnosti; 
• govori počasi; 
• rad bere »akcijske« knjige; 
• važnejši mu je dober občutek kot videz (obleke itd.). 
 
Najboljši rezultati procesa poučevanja so takrat, ko imajo učenci in učitelji enak stil učenja. Učitelj pa 
mora biti dovolj prožen in prilagajati način poučevanja tako, da ustreza čim več stilom. (Marentič 
Požarnik, 2000). 
V sodobni šoli je cilj podpreti ustvarjalnost, inovativnost in drugačnost vsakega posameznika. To 
lahko storimo, če ga postavimo v središče učenja, kar pomeni personalizirati učenje. (Ažman, 2012). 
Učitelj lahko s pomočjo različnih postopkov spodbuja učenčeve dosežke. Osnova je ustvarjanje 
pozitivnih odnosov med učitelja in učenca, temu sledi spoštovanje učenčevega »glasu« - njegovih 
interesov, potem spodbujanje višjih miselnih procesov učencev. Na prvem mestu je prilagajanje 
posameznikom oziroma njegovim učnim stilom. Če je učitelj naravnan na izkustveno poučevanje ter 
skupinsko delo, če postavlja učenca v središče učenja in spodbuja učenje v vsakem trenutku, si lahko 
učenci soorganizirajo pouk tako, kot jim najbolj ustreza. 
Pomembno je, da učitelj širi načine delovanja (metod, postopkov in pristopov) tako, da se približa 
potrebam učencev (njihovim stilom). Na ta način učitelj posredno učence uči kako se učiti. (Ažman, 
2012). 
  
Multisenzorno učenje 
 

Multisenzorno učenje je kombinacija različnih učnih stilov. Pri učenju sodelujejo čutila vid, sluh in 
najpogosteje še tip (npr. uporaba e-učbenikov, praktično učenje, uporaba video posnetkov, 
eksperimentov ipd.). Multisenzorno učenje se je izkazalo kot najbolj varen način poučevanja odraslih 
iz ranljivih skupin, saj ima številne prednosti: kodiranje v dolgoročni spomin je bolj učinkovito, saj 
uporabljamo hkrati različne zaznavne kanale; pomočjo multisenzornega učenja zaobjamemo široko 
paleto različnih učnih stilov in s tem zmanjšamo možnost, da bi katerega od učnih stilov izpustili. 
(Kušar, 2013). 
 
Cilj učenca je, da v skladu s svojimi zmožnostmi obvlada učenje učenja. To tudi pomeni, da učenec 
prevzame odgovornost za poznavanje in razvijanje lastnih učnih stilov. Pomembno je, da učenec 
pozna svoj učni stil in na podlagi tega izbere pravo učno strategijo. 
 
Učni stili vplivajo na dosežke učencev, zato jim je treba v šoli nameniti ustrezno pozornost. (Ažman, 
2012). 
 
Viri: 
1. Ažman, T. (2012). Pomen učnih stilov za učitelja in učenca. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraževanje, kulturno in šport 
2. Bertie Everard in Geoffrey Morris, USPEŠNO VODENJE, 1996, Ljubljana, str. 153, 162 - 168 

https://mm.acs.si/pismenost/doc/2013/Ucenje_ucenja.pdf 
3. https://www.center-motus.si/ucni-stili-kaj-zakaj-pomembni/, 09.04.2020 
4. Kušar, D. idr. (2013). Učenje učenja. Opisniki temeljne zmožnosti.  
5. Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS 

https://mm.acs.si/pismenost/doc/2013/Ucenje_ucenja.pdf
https://www.center-motus.si/ucni-stili-kaj-zakaj-pomembni/
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VVPPRRAAŠŠAALLNNIIKK  »»UUČČNNII  SSTTIILLII««  
 
Rešitve vprašalnika, ki je pred Vami, Vam bodo pomagale pri razlagi lastnega oz. prevladujočega učne 
stila. Verjetno ste z leti že razvili učne »navade«, ki vam pomagajo, da iz nekaterih izkušenj pridobite 
več kot iz drugih. Ker pa se tega verjetno ne zavedate, vam bo vprašalnik pokazal vaše prednosti pri 
učenju, tako da boste laže izbrali tako obliko, ki najbolje ustreza vašemu stilu. 
 
Reševanje ni časovno omejeno. Verjetno boste potrebovali 10 do 15 minut. Kako natančni bodo 
rezultati, je odvisno tudi od vaše odkritosti pri izbiri odgovorov. Pravilnih ali napačnih odgovorov ni. 
Če se s trditvijo bolj strinjate kot ne, v okence zapišite kljukico (√). Če pa se s trditvijo bolj ne strinjate, 
kot strinjate, pustite prazno.  
 
 1. Natančno znam ločiti, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo. 
 2. Pogosto kaj naredim ne glede na možne posledice. 

 3. Probleme rešujem postopno. 
 4. Prepričan sem, da pravila omejujejo ljudi. 
 5. Ljudje me cenijo, ker preprosto in naravno povem, kar mislim. 
 6. Pogosto se izkaže, da so dejanja, ki jih narekujejo čustva, prav tako učinkovita kot tista, ki jih 

vodi razum. 

 7. Rad imam delo, pri katerem imam čas za temeljit razmislek in popolno izvedbo. 
 8. Vedno vprašam za mnenje še druge. 
 9. Najpomembnejše je tisto, kar deluje v praksi. 
 10. Zelo rad si nabiram nove izkušnje. 

 11. Ko se pojavi neka nova teorija ali nov pristop, ga želim takoj praktično preizkusiti. 
 12. Do sebe sem zelo discipliniran, na primer glede prehrane, rekreacije, dnevnih opravil itd. 
 13. Ponosen sem, če natančno opravim vsako delo. 
 14. Dobro se ujemam z logiki in analitiki, manj pa z ljudmi, ki reagirajo spontano, »nerazumsko«. 
 15. Posebno skrb posvetim pregledovanju podatkov, ki so mi na voljo, in se izogibam hitrim 

sklepom. 
 16. Odločam se previdno in šele, ko pretehtam različne možnosti. 

 17. Bolj me privlačijo sveže, nenavadne kot pa praktične zamisli. 
 18. Na maram nereda, všeč mi je, če stvari tečejo po ustaljenih vzorcih. 
 19. Utečenih postopkov se držim le toliko časa, dokler se mi zdi, da bom tako uspešno dokončal 

zastavljeno nalogo. 
 20. Svoja dejanja rad povezujem s splošnimi načeli. 
 21. V pogovoru rad hitro preidem k bistvu. 
 22. Do ljudi sem zadržan in z večino imam samo poslovne odnose. 
 23. Zame pomenijo izziv samo nove in drugačne stvari. 
 24. Rad se družim s spontanimi ljudmi, ki se znajo zabavati. 
 25. Preden pridem do sklepa, natančno pregledam vsako podrobnost. 
 26. Zelo težko na hitro predlagam nekaj novega. 

 27. Prepričan sem, da je treba takoj preiti k bistvu. 
 28. Previden sem in zato ne sklepam prehitro. 

 29. Zbiram različne informacije iz različnih virov – čim več podatkov, tem bolje. 
 30. Lahkomiselni ljudje, ki ne jemljejo stvari resno, me zelo motijo. 

 31. Preden povem svoje mnenje, prisluhnem stališčem drugih ljudi. 
 32. Odkrito povem, kaj čutim. 
 33. V razpravah se zabavam, ko gledam, kako drugi manevrirajo. 
 34. Na dogodke se odzivam spontano in se prilagajam okoliščinam; nikoli ne načrtujem vnaprej. 
 35. Privlači me delo z mrežnimi analizami, tabelami, diagrami, razpredelnicami in podobno. 
 36. Skrbi me, kadar moram hiteti, da ne bi zamudil roka. 
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 37. Ideje ocenjujem glede na njihovo praktično vrednost. 
 38. Tihi, razmišljajoči ljudje me motijo. 
 39. Pogosto me vznemirijo ljudje, ki vedno nekam hitijo. 
 40. Pomembneje je uživati ta trenutek, kot pa misliti na preteklost ali prihodnost. 
 41. Menim, da so odločitve, ki temeljijo na natančnih analizah, pravilnejše od intuitivnih. 
 42. Pri svojem delu sem perfekcionist. 
 43. V razpravah sem navadno poln novih zamisli.  
 44. Na sestankih povem praktične, realistične zamisli. 
 45. Večina pravil je zato, da jih kršimo.  
 46. Raje se držim v ozadju in pretehtam vse možnosti. 
 47. V trditvah drugih ljudi pogosto najdem slabosti in protislovja. 

 48. V povprečju več govorim, kot poslušam. 
 49. Pogosto najdem bolj praktične in boljše rešitve kot drugi. 
 50. Mislim, da bi morala biti pisna sporočila kratka in jedrnata. 
 51. Prepričan sem, da bi moralo zmagati praktično, logično mišljenje. 

 52. Z ljudmi se raje pogovarjam o specifičnih zadevah, kot pa da bi navezoval družabne stike. 
 53. Rad imam ljudi, ki se stvari lotijo praktično in ne teoretično. 
 54. Če se pogovori odmikajo od bistvenega in se vrtijo okoli nepomembnih zadev, postanem 

nestrpen. 
 55. Če moram napisati sporočilo, naredim vrsto osnutkov, preden oddam končno verzijo. 

 56. Rad preizkušam, ali stvari delujejo v praksi. 
 57. Do odgovorov prihajam po logični poti. 
 58. Rad sem tisti, ki največ govori. 
 59. Pogosto opažam, da sem v pogovorih realist in da tudi druge usmerjam k bistvu ter se tako 

izognem nepotrebnemu razglabljanju. 
 60. Preden se odločim, natančno preudarim vse možnosti. 
 61. Ko se pogovarjamo, opažam, da sem najbolj objektiven in nepristranski. 
 62. V razpravah se ne izpostavljam rad in zato ne govorim veliko. 

 63. Rad bi znal povezati trenutna dejanja z dolgoročno podobo. 
 64. Ko gredo stvari narobe, sem srečen, ko se jih otresem, in jih jemljem le kot novo izkušnjo.  

 65. Nove, spontane zamisli zavračam, češ da so nepraktične. 
 66. Najbolje je dobro premisliti in šele potem ukrepati. 
 67. Na splošno raje poslušam, kot govorim. 
 68. Z ljudmi, ki težko sprejmejo logični pristop, sem neusmiljen. 
 69. Največkrat se izkaže, da cilj posvečuje sredstvo. 
 70. Ni mi mar, če ljudi prizadenem, glavno je, da je delo opravljeno. 
 71. Zelo se počutim utesnjenega, kadar imam določene natančne cilje. 

 72. Navadno sem tisti, ki drži družbo pokonci. 
 73. Naredim vse, kar koristi mojemu poslu. 
 74. Natančno načrtovano delo me dolgočasi. 
 75. Zelo rad raziskujem teoretične podlage, ki podkrepijo zadeve in dogodke. 
 76. Vedno me zanima, kaj si mislijo drugi. 
 77. Zame morajo biti sestanki dobro pripravljeni, slediti morajo dnevnemu redu itn. 
 78. Spretno obvladujem osebne ali dvoumne teme. 
 79. Krizne situacije me vznemirjajo in zabavajo. 
 80. Ljudem se pogosto zdim nečustven. 
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Točkovanje 
 
Vsaka trditev, ki ste jo odkljukali, vam prinese točko. Ostale ne prinašajo točk. Na spodnjem seznamu 
označite, katere trditve ste odkljukali. Učni tip, pri katerem boste izbrali največ odgovorov, se po vsej 
verjetnosti najbolj ujema z vašim stilom učenja. 
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JAKOST UČNEGA STILA GLEDE NA REZULTAT 
 

Aktivist Mislec Teoretik Pragmatik  
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Preberite še nekaj značilnosti posameznih stilov. Veljajo za vas? 
 

Aktivisti  

Prednosti:  
Fleksibilni in široki. 
Srečni, da se česa lotijo. 
Srečni, ko se znajdejo v novih situacijah. 
Optimisti do vsega novega in zato nikoli ne 
nasprotujejo spremembam. 

Slabosti: 
Velikokrat prehitro ukrepajo, ne da bi pomislili na 
posledice. 
Pogosto po nepotrebnem tvegajo. 
Preveč naredijo sami, samo da so v središču 
pozornosti. 
Zaženejo se v delo brez primerne priprave. 
Izvedba nalog ali utrjevanje jih dolgočasita. 

Misleci  

Prednosti: 
Previdni. 
Temeljiti in sistematični. 
Premišljeni. 
Znajo poslušati druge in zbirajo informacije. 
Redko se naglo odločijo. 

Slabosti: 
Ne sodelujejo neposredno, ampak se raje držijo v 
ozadju. 
Odločajo se počasi. 
Preveč so previdni in ne tvegajo dovolj. 
Niso asertivni – ne pojavljajo se v javnosti in nikoli ne 
»poklepetajo« 

Teoretiki  

Prednosti: 
Logični misleci. 
Razumski in objektivni. 
Uspešno »pripravijo teren«. 
Disciplinirani. 

Slabosti: 
Preozko razmišljajo. 
Nikoli ne najdejo opravičila za oklevanje in nered. 
Nestrpni do vsega subjektivnega ali intuitivnega. 
Polni "moraš, treba je". 

Pragmatiki   

Prednosti: 
Radi preizkušajo ideje v praksi. 
Praktični, vedno na tleh, realisti. 
Poslovni – takoj preidejo k bistvu. 
Usmerjeni v tehniko. 

Slabosti: 
Zavračajo vse, kar se jim zdi brez praktične vrednosti. 
Teorija in zakoni jih ne zanimajo preveč. 
Ko rešujejo probleme, prevečkrat zgrabijo prvo 
rešitev. 
Nepotrpežljivi z ljudmi, ki preveč besedičijo. 
V povprečju jih zanimajo bolj naloge kot ljudje. 

© Honey in Mumford (1986) 



 

 

 
 

8 

Daljša razlaga 
 
 
Aktivisti 
 
Splošen opis: 
 
Aktivisti se popolnoma vključijo in nimajo predsodkov pred novimi izkušnjami in spoznanji. Uživajo v 
danem trenutku in so srečni, da so izpostavljeni neposrednim izkušnjam. So vedoželjni, niso 
nezaupljivi in se navdušujejo nad vsem novim. Njihova filozofija je »Vse je treba enkrat poskusiti.«. 
Ne ozirajo se na opozorila. Njihovi dnevi so zapolnjeni z aktivnostmi. S kratkoročnim kriznim 
managementom se ukvarjajo za zabavo. Probleme rešujejo z viharjenjem možganov. Takoj, ko se 
poleže navdušenje nad eno aktivnostjo, se že zaposlijo z iskanjem nove. Pripravljeni so se soočiti z 
izzivi novih izkušenj, vendar se dolgočasijo z izvedbo in dolgotrajnimi postopki. So družabni, v centru 
pozornosti in želijo, da se vse dogaja okoli njih. 
 
Aktivisti se naučijo največ, kadar: 
 se srečujejo z novimi izkušnjami/problemi/priložnostmi, ker se učijo iz njih; 
 se lahko vključijo v hitre »tukaj in zdaj« aktivnosti, kot so na primer igre, igre vlog, tekmovanje 

med skupinami; 
 je veliko vznemirljivih, kriznih ali celo dramatičnih situacij, ki se hitro spreminjajo; 
 so v središču pozornosti, vodijo sestanke, razprave ali predstavitve; 
 lahko »rojevajo« ideje, ne da bi jih pri tem ovirale različne strukture; 
 so potisnjeni v posel, ki se jim zdi zahteven, ker dobijo premalo virov ali jih spremljajo neugodne 

razmere; 
 delajo v skupini, vendar ostali člani skupine upoštevajo njihove ideje in njihove rešitve; 
 se je treba zadeve lotiti takoj. 

 
Aktivisti se naučijo najmanj, kadar: 
 morajo biti pasivni, poslušati predavanja, samogovore, razlage, izjave o tem, kaj bi se moralo 

narediti; 
 samo berejo ali opazujejo; 
 morajo stati v ozadju in se ne vključujejo v dogajanje; 
 morajo analizirati in razlagati množico različnih podatkov; 
 narava dela zahteva samostojno delo, kot npr. branje, pisanje, samostojno razmišljanje; 
 morajo vnaprej preceniti, kaj pričakujejo od seminarja in na koncu oceniti, kaj so pridobili; 
 jim ponujajo teoretične trditve, na primer razlago vzrokov ali ozadja; 
 morajo kar naprej ponavljati isto delo, npr. vaditi; 
 morajo natančno upoštevati navodila in imajo le malo maneverskega prostora; 
 morajo narediti neko delo pretirano natančno ali popravljati drobne napake. 
 

Kako lahko krepimo aktivistov način učenja/delovanja? 
 Počnite nekaj novega, kar doslej še niste počeli. Na delo oblecite nekaj nenavadnega, preuredite 

učni prostor. 
 Urite se v iniciranju pogovorov s tujci na konferencah, zabavah, srečanjih in shodih. 
 Dan si razdelite s spreminjanjem aktivnosti vsake pol ure. 
 Bodite v središču pozornosti. Prostovoljno se javite, da boste predsedovali srečanju ali predavali. 
 Urite se v razmišljanju na glas in stoje. 
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Razmišljujoči 
 
Splošen opis: 
 
Razmišljujoči tipi se raje umaknejo, da pretehtajo izkušnje in jih obravnavajo iz različnih zornih kotov. 
Zbirajo podatke iz različnih virov in radi temeljito razmislijo o njih, preden oblikujejo zaključke. 
Temeljito zbiranje in analiziranje informacij o izkušnjah in dogodkih je zanje zelo pomembno, zato 
odlagajo dokončne odločitve tako dolgo, kot je le mogoče. Njihova filozofija je biti previden. So 
razmišljujoči ljudje, ki radi preučijo vse možne izide in zaplete preden se odločijo za aktivnost. Na 
srečanjih in razpravah raje sedijo v ozadju. Uživajo v opazovanju drugih ljudi. Poslušajo druge in 
povejo svoje mnenje šele, ko so prepričani o pravi usmerjenosti. Raje so nekoliko odmaknjeni, obdani 
s poljem tolerance in umirjenosti. Njihovo delovanje je vpeto v širšo sliko, ki vključuje tako preteklost 
kot sedanjost, tako opažanja drugih kot svoja lastna. 
 
Razmišljujoči tipi se naučijo največ, kadar: 
 jim dovolijo ali jih spodbujajo k temu, da opazujejo, razmišljajo, premlevajo; 
 lahko stojijo v ozadju in poslušajo ali opazujejo, npr. skupino pri delu; na sestanku sedijo zadaj in 

gledajo film ali video; 
 lahko izvajajo zelo zahtevna raziskovanja, zbirajo informacije, poskušajo priti stvarem do dna; 
 lahko premislijo, preden storijo, razumejo, preden komentirajo; imajo čas, da se pripravijo, 

preberejo vnaprej in si pripravijo kratke informacije; 
 imajo priložnost, da pregledajo, kar so storili in česa so se naučili; 
 morajo izdelati natančne analize in poročila; 
 jim drugi pomagajo, da izmenjajo stališča brez nevarnosti, se pravi z vnaprejšnjim dogovorom; 
 se lahko odločajo brez natančnih časovnih omejitev. 
 
Razmišljujoči tipi se naučijo najmanj, kadar: 
 jih porinejo v središče pozornosti tako, da nastopajo v vlogi predsedujočega ali vodje ali če igro 

vlog opazuje skupina ljudi; 
 jih vključijo v takšne okoliščine, ki zahtevajo hitre akcije brez temeljitega razmišljanja; 
 morajo hitro reagirati ali potegniti ideje iz rokava; 
 ne dobijo dovolj podatkov, iz katerih bi lahko sklepali; 
 dobijo okrnjena navodila o tem, kako se lotiti naloge; 
 jih priganjajo roki in morajo opraviti več stvari hkrati; 
 zaradi narave dela ne morejo biti povsem dosledni. 
 
Kako lahko krepite način učenja/delovanja razmišljujočega tipa osebnosti? 
 Urite se v opazovanju obnašanja ljudi na srečanjih, sestankih. 
 V dnevnik si zapisujte, kaj se je dogajalo tekom dneva, razmišljajte o dnevnih dogodkih in na 

osnovi tega poskusite oblikovati zaključke. 
 Po sestankih ali drugih srečanjih urite povzemanje oz. oblikovanje pogleda. 
 Lotite se raziskovanja, ki zahteva zbiranje podrobnih podatkov iz različnih virov. 
 Urite se v uglajenem načinu pisanja. 
 Urite se v oblikovanju seznama za in proti določenemu postopku delovanja.  
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Teoretiki 
 
Splošni opis: 
 
Teoretiki prilagodijo in združijo opažanja v obsežne (kompleksne) in logične teorije. Probleme 
rešujejo vertikalno oz. navpično, logično – korak za korakom. Različna dejstva prilagajajo v razumljive 
teorije. So perfekcionisti, ki ne počivajo, dokler niso stvari jasne in postavljene v racionalno shemo. 
Radi razčlenjujejo in sestavljajo. Navdušujejo se za temeljne predpostavke, načela, teorije, modele in 
sistemsko razmišljanje. Njihova filozofija temelji na racionalnosti in logiki. Pogosto si zastavljajo 
vprašanje: “Ali je to smiselno?”, “Kako se to ujema s tem?”, “Katere so osnovne predpostavke?”. Radi 
so neodvisni, analitični in predani racionalni objektivnosti, kot pa subjektivnosti in dvoumnosti. 
Njihov pristop k problemom je logičen. To je njihov miselni niz in strogo zavračajo vse, kar ni v skladu 
s tem. Prednost dajejo zanesljivosti in počutijo se neprijetno pri subjektivnih ocenah, lateralnem 
razmišljanju in vsakršnem improviziranju. 
 
Teoretiki se naučijo največ, kadar: 
 je ponujeno delo del sistema, modela, koncepta, teorije; 
 imajo dovolj časa, da metodično raziščejo zveze in povezave med idejami, dogodki in situacijami; 
 imajo možnost, da preizkusijo in preverijo osnovno metodologijo, domnevo ali logiko, ki stoji za 

njimi, tako da sodelujejo razpravah za razčiščevanje prostislovij; 
 se znajdejo v situacijah, ki imajo jasen namen; 
 lahko poslušajo ali prebirajo ideje in koncepte, ki poudarjajo razumskost in logiko in so dobro 

argumentirani; 
 lahko analizirajo in kasneje posplošujejo vzroke za uspeh ali neuspeh; 
 jim ponudijo zanimive zamisli in koncepte, čeprav trenutno še niso uresničljivi; 
 od njih zahtevajo, da razumejo zapletene situacije in v njih tudi sodelujejo. 

 
Teoretiki se naučijo najmanj, kadar: 
 so potisnjeni v delo, ki nima niti konteksta niti očitnega namena; 
 morajo sodelovati v situacijah, kjer poudarjajo čustva in občutke; 
 opravijo nenačrtovane aktivnosti, kjer je veliko nejasnosti, na primer reševanje odprtih 

problemov ali senzitivne treninge; 
 morajo delati nekaj, kar nima jasnih teoretičnih osnov, ali se morajo o tem celo odločati; 
 se morajo lotiti metod, ki jim dopuščajo veliko možnih rešitev ali so si celo nasprotujoče in ne 

dopuščajo poglobljenega pristopa; 
 dvomijo v verodostojnost; 
 ko vidijo, da je zadeva plitka, površna ali se izkaže kot prevara; 
 se ne ujamejo z ostalimi udeleženci, kjer je preveč aktivistov ali ker se jim zdijo premalo 

inteligentni. 
 
Kako lahko krepite teoretikov način učenja/delovanja? 
 Berite nekaj “težkega” in miselno zahtevnega. 
 Urite se v prepoznavanju protislovij / slabosti v argumentih drugih. 
 Analizirajte zapleteno situacijo ter ugotovite, zakaj se je razvijala v takšni smeri ter, kaj bi bilo 

mogoče storiti drugače in v kateri fazi. 
 Urite se v strukturiranju situacij tako, da se bodo lahko nemoteno in zanesljivo odvijale v 

načrtovani smeri.  
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Pragmatiki 
 
Splošni opis: 
 
Pragmatiki radi preizkušajo ideje, teorije in tehnike ter se prepričajo o njihovem delovanju v praksi. 
Iščejo nove ideje in jih ob prvi priložnosti praktično preizkusijo. Iz sestankov z vodji se vrnejo polni 
novih idej, ki jih hočejo preizkusiti tudi v praksi. Radi pridejo zadevi do dna in z idejami, ki se jim zdijo 
zanimive, delajo hitro ter zaupno. So neposredni in nepotrpežljivi pri razmišljujočih in neomejenih 
razpravah. So zelo praktični, stojijo trdno na tleh ter radi sprejemajo praktične odločitve ter tako 
rešujejo probleme. Probleme in priložnosti sprejemajo kot izzive. Njihova filozofija je: “Vedno obstaja 
boljši način!” in “Če deluje, je dobro!”.  
 
Pragmatiki se naučijo največ, kadar: 
 Poiščejo jasno povezavo med zadevo in problemom ali priložnostjo na svojem delovnem mestu; 
 spoznavajo tehnike, ki se jim zdijo takoj uporabne v praksi, na primer, kako prihraniti čas, kako 

napraviti dober vtis ali kako ravnati z nerodnimi ljudmi; 
 dobijo priložnost, da se neke tehnike naučijo z neposrednim sodelovanjem s trokovnjakom, ki jo 

že obvlada; 
 jih izpostavijo modelom, ki jih lahko osvojijo, na primer, kako postati ugleden šef; 
 jih naučijo tehnik, ki jih lahko aplicirajo na trenutno situacijo v službi; 
 imajo priložnost, da svoje novo pridobljeno znanje lahko takoj uporabijo v praksi; 
 izgleda aktivnost, ki se jih učijo, veljavna, npr. da je to zelo dobra “simulacija” resničnih situacij; 
 se lahko osredotočijo na praktična vprašanja, na primer na načrtovanje z jasnimi cilji, iskanje 

preprostejših rešitev, dajanje koristnih nasvetov. 
 
Pragmatiki se naučijo najmanj, kadar: 
 učenje nima takojšnje in jasne praktične vrednosti; 
 organizatorji prihajajo “z drugega sveta” in posredujejo teorijo in splošne zakonitosti; 
 ni jasnih smernic, kako narediti; 
 se jim zdi, da ljudje hodijo v začaranem krogu in se ne premaknejo dovolj hitro; 
 jih politika, vodja ali osebni razlogi ovirajo pri izvedbi; 
 aktivnost, ki se je naučijo, ne prinaša nobene neposredne koristi, kot so boljša plača, krajši 

sestanki, napredovanje,… 
 
Kako lahko krepite pragmatikov način učenja/delovanja? 
 Na sestankih in razpravah se osredotočite na izdelavo akcijskih načrtov. 
 Proučujte tehnike, ki jih uporabljajo drugi in jih tudi sami preizkusite. 
 Naj vas nadzorujejo strokovnjaki, ki lahko opazujejo vašo tehniko in vam povedo, kako jo lahko 

izboljšate. 
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FLIPPED LEARNING ali OBRNJENO UČENJE 
Pripravila: Nataša Skrt Leban 
 
V času karantene se izobraževanje učencev odvija na daljavo. Učitelji učencem domov pošiljajo 
naloge, posnetke, gradiva… Učenci naloge opravijo, pošljejo učiteljem rešitve, fotografije izdelkov ali 
učitelje kako drugače seznanijo z opravljenim delom. Veliko energije učencev in učiteljev je 
namenjene vpisovanju, obvladovanju različnih kanalov, spletnih učilnic, ogledovanju prispevkov na 
spletu… Vsi smo se v tem času ogromno naučili in škoda bi bilo, da bi teh znanj ne vzdrževali, 
nadgrajevali na drugačen način.  
V naslednjem šolskem letu, ko bomo spet skupaj živeli in delali v šoli,  bi morda poskusili občasno 
izvajati metodo obrnjenega učenja.  
 

 
Obrnjeno učenje je način učenja, ki v pouk ustrezno vpleta sodobno informacijsko tehnologijo. 
Združuje učenje v živo in učenje na daljavo. Poteka tako, da učitelj vnaprej posname video z razlago 
učne vsebine. Videoposnetke in drugo učno gradivo posreduje učencem preko spletne učilnice, 
elektronske pošte ali dropbox-a, učenci si ga lahko vnaprej (ali pozneje za utrditev) ogledajo doma. 
Video posnetek navadno traja 3- do 5, največ 10 minut, da učenci pri ogledu ohranijo koncentracijo. 
Sami lahko načrtujejo, kdaj in kolikokrat si bodo posnetek predvajali, pripravijo si lahko vprašanja in 
povzetke, pri pouku pa o tem razpravljajo, izmenjujejo znanje in izkušnje, rešujejo naloge in praktične 
probleme, kar bi sicer morali sami opraviti doma. Videoposnetek lahko po potrebi vnovič pogledajo 
na primer  na poti v šolo, med odmori, v knjižnici. 
Pri obrnjenem učenju je poudarek na aktivni vlogi učenca skozi celoten proces učenja, spremeni pa se 
tudi vloga učitelja, saj postaja bolj mentor in usmerjevalec. Če je potrebno, učencem med poukom 
pomaga, sodeluje pri reševanju nalog in problemov, spremlja razumevanje učne snovi, težavnost 
nalog poskuša prilagoditi posameznemu učencu, spodbuja sodelovalno delo in medsebojno pomoč. 
Metoda se vsebinsko, predvsem pa tudi z razvojem informacijske tehnologije ves čas nadgrajuje, v 
današnjem času nujnega sobivanja z osebnimi računalniki, tablicami in pametnimi telefoni pa 
predstavlja nekako logično alternativo klasičnemu pouku. 
 

 
Izkušnjo poučevanja z obrnjenim učenjem je predstavila OŠ Savsko naselje. 
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MOBILNE NAPRAVE IN OTROCI 
Pripravila: Špela Ohojak 
 
V številnih družinah je prisotnih več računalnikov in mobilnih naprav. Napotki, kot so, kje je mesto 
računalnika, pravila o omejevanju uporabe, pozitivni zgledi staršev in ostala preventivna sporočila so 
pomembna v ranljivem obdobju otroškega odraščanja. Vzpostavitev družinskih e-pravil se priporoča 
vsaki družini. Pomembno je, da starši sami najprej opredelijo svoj odnos do uporabe mobilnih naprav 
(Imajo potrebo po tem, da imajo najnovejši mobitel? Ali uporabljajo veliko aplikacij, ki kradejo čas? 
Potrebujejo internet, kadar se dolgočasijo? Ali ves čas točno vejo, kje se nahaja mobitel? Ali imajo več 
profilov na različnih družbenih omrežjih? Ali delijo fotografije svojih otrok na družbenih omrežjih? 
Vzamejo s sabo na počitnice različne elektronske naprave? Se nikoli zares ne odklopijo in si ne 
privoščijo digitalnega odklopa? Se kdaj zalotijo, da pogledujejo na zaslon med pogovorom, 
druženjem, med gledanjem filma, med obroki? Imajo pogosto zmoten občutek, da čutijo ali slišijo 
vibriranje svojega mobitela? Ali se na splošno težko ločijo od svojega mobitela?). Če starši na več 
vprašanj odgovorijo pritrdilno, je potrebno razmisliti o kakšen odnos do mobilnih naprav si starši 
želijo zase in svojega otroka.   
 
Ker je mobilni telefon v današnjih časih že skoraj samoumeven, tudi otroci želijo to »čarobno 
napravico« čim prej imeti sami zase. Nakup mobilnega telefona otroku pa naj bo premišljen. 
Strokovnjaki navajajo, da je pravi čas za nakup telefona, ko otrok razume čemu je naprava 
namenjena. Ocenjujejo, da je to okoli otrokovega 9. leta starosti. Seveda se otroci med seboj 
razlikujejo in pred nakupom otrokovo pripravljenost lahko preverijo z naslednjimi vprašanji: ali otrok 
starše uboga in upošteva, ali otrok starše vpraša za dovoljenje pri stvareh, ki potrebujejo njihovo 
soglasje, ali se na splošno drži pravil in dogovorov, ali otrok brez težav sledi pravilom v šoli, se otrok 
sam spomni na svoje obveznosti, ali redko izgublja in pozablja stvari, ali se drži pravil, ko uporablja 
tujo napravo, ali otrok mirno sprejme, ko se mu napravo odvzame, ali zna povedati, zakaj bi mobitel 
potreboval ipd. Če se na več vprašanj odgovori pritrdilno, naj bi bil otrok pripravljen in odgovoren za 
samostojno uporabo mobitela. Pred dokončno odločitvijo za nov mobitel otroku naj starši še enkrat 
otroka izprašajo zakaj ga potrebuje in zakaj si ga želi, starši naj povejo pravila in dogovore v zvezi z 
uporabo mobitela (pričakovanja staršev ter pravila uporabe v šoli), z otrokom naj se pogovorijo kdaj 
mobitela ni primerno uporabljati in kaj se bo zgodilo v primeru, če mobitel izgubi ali se uniči.  
Če so se starši z otrokom dogovorili za nakup novega mobitela, naj bo uporaba smotrna in ne 
nadomestilo za prostočasne dejavnosti. Opozorijo naj otroka, da se mora oglašati staršem ter paziti 
na morebitne pogovore z neznanci. Uporaba mobitela naj bo omejena na določene ure in ponoči naj 
ta počiva stran od otroka. Mobilne naprave so namreč hitro zasvojijo uporabnike in otroci so za 
snovalne različnih aplikacij in družbenih omrežji lahka past. Več v prihodnjih Svetovalnicah. 
 
Vir: https://www.logout.si/sl/predavanja/druzinska-e-pravila/ 

https://www.logout.si/sl/predavanja/druzinska-e-pravila/
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UČENJE NA DALJAVO - STISKE 
Pripravila: Eda Jakončič 
 
Pozdravljeni starši, učitelji! 
 
Izolacija, 4. teden učenja na daljavo, učenja na domu. 
Stiske, ki  jih doživljamo v času koronavirusa, so en dan 
manjše, drugi dan večje. Je dan, ko se zjutraj zbudimo 
odlično in gledamo skozi okno v svet pozitivno, je jutro, ko 
nas prežemajo dvomi, tesnoba, občutki negotovosti in strahu, ko se izmenjujeta hvaležnost za zdravje 
in strah  pred neznanim.  
 
V spletnem časopisu Časorisu sem prebrala prispevek glavne urednice Sonje Merljak Zdovc, ki ga 
prilagam v celoti spodaj. Opisuje stiske staršev v trenutni situaciji.  
Še prej pa dodajam nekaj nasvetov za starše: 

- V primeru, ko ne veste, kako pomagati svojemu otroku pri učenju, imate pripombe glede 
gradiv, snovi POKLIČITE, PIŠITE UČITELJU, RAZREDNIKU. 

- Ko je osebna stiska zelo huda, lahko pokličete na katerega izmed spodaj navedenih virov. 
o Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj). 
o Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je 

brezplačen. 
o TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) Klic je 

brezplačen. 
- Internet kot podporni medij ob duševni stiski: 

o #tosemjaz – spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net. 
o Med.Over.Net – spletni portal na temo zdravja, duševnega zdravja in drugih 

področjih www.med.over.net. 
o NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi 

motnjami DAM www.nebojse.si 
o Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo. www.zivziv.si 

https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-
zaradi-koronavirusa-covid 
https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-
voljo-za-brezplacne 

https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid
https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid
https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne
https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne
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Sonja Merljak Zdovc, je dne 7. 4. 2020 zapisala takole: Kaj bi od učiteljev potrebovali starši, da bi 
lažje pomagali otrokom pri šolanju na daljavo 
  
Dragi učitelji, 
 
srčna hvala, da ste se v dneh, ko se nam je svet postavil na glavo, potrudili in zagnali šolanje na 
daljavo s pomočjo digitalnih orodij, ki mnogim med vami najbrž niso blizu. 
 
Dovolite, da vam starši ob tem posredujemo povratne informacije v upanju, da bomo skupaj lažje 
prebrodili krizne trenutke in da otrokom to nepredstavljivo obdobje ne bo pustilo prehudih sledi – 
zaradi šolskih zadreg ali družbenega ozračja. 
 
Verjamem, da ste v teh dneh preplavljeni z navodili, napotki, priporočili. Ampak morda pridejo prav 
tudi ideje, ki so se porodile iz praktičnih izkušenj med šolanjem na domu. 
 

 Nekatere družine imajo enega otroka, drugi več. 
 Nekatere imajo en računalnik, drugi več. 
 Nekaterim dela internet samo v enem prostoru, drugim v vseh. 
 Nekatere imajo doma osnovnošolce, drugi srednješolce. 
 Nekateri starši hodijo v službo, drugi delajo od doma, tretji so na čakanju in četrti so morda 

prav zdaj že izgubili službo. Prav gotovo so pa vsi v skrbeh, kaj prinaša prihodnost. 
 Peti starši ne govorijo dobro slovensko, šestim dela težave matematike, sedmi bi znali 

pomagati pri nemščini in se jim o angleščini ne sanja, osmi imajo otroke s posebnimi 
potrebami. Tudi vsi ti so v skrbeh, kaj prinaša prihodnost. 

 Bodo ostali zdravi? Bodo prejeli plačo? Bodo lahko plačali svoje zaposlene? 
 V tem času do nas prihaja tudi veliko učnih listov in gradiv; toliko jih je, kot je učiteljev in 

predmetov na šolah, ki jih obiskujejo naši otroci. 
 Težko se znajdemo, ko žongliramo med službo, šolanjem na domu, gospodinjskimi opravili in 

tesnobo, ki nas preveva. Ob tem pa še poskušamo otrokom pomagati, da se znajdejo v 
poplavi učnih napotkov in pričakovanj. 

 Veliko bi nam pomenilo že, če bi nam jasno povedali, kje naj otrok izvaja naloge, ki ste mu jih 
posredovali. 

 Če je mišljeno, da za šolo dela na računalniku, tablici ali telefonu, ne pošiljajte učnih listov s 
praznimi prostori za vpisovanje odgovorov in rešitev v pdf obliki, saj nimajo vsi doma 
programa, ki to omogoča. Uporabite urejevalnik besedila, ki ga lahko otrok uporabi. 

 Če je mišljeno, da otrok poslano gradivo prepiše v zvezek, potem mu ga pošljite le toliko, kot 
ga resnično lahko prepiše in ob tem še izpolni vse naloge – pri vašem in pri drugih predmetih. 

 Če je mišljeno, da si učne liste natisne, ne umeščajte nanje fotografij v majhni resoluciji, ki jih 
slabo vidi že na ekranu. Na natisnjenih listih se namreč še slabše vidijo. Ne pošiljajte učnih 
listov v barvah, ker se te, ko so listi natisnjeni, slabo vidijo. In ne pošiljajte gradiva za več 
oddelkov hkrati, ker se otrok med množico nalog res težko znajde. 

 Enako velja, če ima za delo na voljo le majhen telefonski ekranček. 
 Oštevilčite liste, da jih bo znal zložiti, če padejo na tla. Tudi med listanjem po ekranu so 

številke strani dobrodošle. 
 Preglejte učno gradivo na telefonu oziroma ga natisnite, preden ga razpošljete. Tako boste 

videli, v kakšni obliki pride do otrok. 
 Nekateri ste že doslej s starši in morda tudi otroki komunicirali tudi prek elektronske pošte, 

drugi ste imeli raje osebni pogovor in komaj sedaj tipkate sporočila na elektronske naprave. 
 Če imate že vi s tem težave, si predstavljajte, kako je otroku, ki mora natipkati pismo in 

posredovati svoj spis ali fotografijo spomladanskega cvetja. Morda že obvlada Instagram in 
Snapchat, a to še ne pomeni, da obvlada elektronsko pošto ali komunikacijo prek e-asistenta. 
Tudi vi je do nedavnega morda še niste, čeprav ste že več generacij otrok naučili poštevanko. 
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 Verjamem, da vam je težko, ampak tudi nam, ki smo čez noč postali učitelji v domačih 
učilnicah, ni preprosto. 

 Če si bomo stali ob strani, če si bomo izmenjali dobre prakse, bo za vse lažje. 
 Otroci se trudijo po najboljših močeh, starši se trudimo po najboljših močeh, učitelji se 

trudite po najboljših močeh. 
 Nenavaden čas, v katerega smo padli čez noč, je globalni družbeno-politični dogodek, ki ga 

bolj kot kateregakoli drugega izjemno močno občutijo tudi otroci. Njihovo življenje se je s 
tem, da ne hodijo vsak dan v šolo, temeljito spremenilo. 

 Mnogi občutijo stisko. Mnogi nimajo nikogar, ki bi jim zmogel ali znal stati ob strani. 
 Pomagajmo otrokom, da ne bodo v teh izjemnih časih čutili stiske še zaradi zagat, povezanih s 

šolanjem na daljavo. 
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DIHANJE 
Pripravila: Nataša Nanut Brovč 
 
 
Dihanje – eden od nujnih  življenjskih procesov, o 
katerem pravzaprav ne razmišljamo. A verjetno vsak od 
nas pozna občutek, kako hudo je, če ti začne 
primanjkovati zraka. 
 
Kot otroci smo se večkrat šli igrico – kdo zdrži več časa 
brez sape, a je to v tem primeru lažje, saj sami 
kontroliramo, kdaj bomo vdahnili.   
 
Na morju ali v bazenu pa se je ob »tunkanju« in držanju 
glave pod vodo že zgodilo, da nas je začela grabiti 
panika, ko je zmanjkovalo zraka. 
 

 
Prav tako hude pa so tudi situacije, ko imamo zaradi strahu, žalosti, preobremenjenosti,.. občutek, da 
nam zmanjkuje zraka, da ne moremo zares vdihniti, kot da bi nam na prsih sedelo  nekaj težkega. 
In seveda ima skorajda vsak od nas izkušnjo, kako se lahko umirimo z »zavestnim dihanjem«, 
globokim vdihom in izdihom v enakomernem ritmu. 
 
Razmere, ki jih narekuje pandemija s koronavirusom, povzročajo marsikatero stisko: strah pred 
okužbo in boleznijo, pomanjkanje socialnih stikov in občutek osamljenosti, omejenost gibanja, nove 
izzivi poučevanja in učenja, večurno sedenje pred računalnikom, finančne stiske, …. 
 
Tudi meni se dogaja, da sedaj zvečer težje zaspim.  Pri tem mi pomaga nekaj minut, ko se z vsem 
svojim telesom in umom posvetim le dihanju… in počasi me ponese v spanec. Zato me je pritegnila 
tale objava na Facebooku 
 
Ob prvem kliku me je kar zapeljalo dalje po spletni strani Dihalnice.  
 
In ker je 11. april tik pred vrati,  je morda trenutek, da se vsi nekoliko posvetimo dihanju, ki je 
zagotovo več kot samo funkcija, ki nam omogoča, da preživimo. Med drugim na njihovi spletni strani 
piše:  
Ne sme nam  biti vseeno, kako dihamo. Res je, dihanje v večji meri poteka nezavedno, lahko pa ga 
ozavestimo, če le želimo tako. Vse preveč pomembno je za naše zdravje, da bi ga prepustili naključjem 
in zunanjim vplivom 
 
Poglejte na spletno stran: 
https://www.dihalnica.si/ ali na fb profil https://www.facebook.com/dihalnica/ 
 
Morda si velja zapomniti že samo to, da je dobro vsak dan napraviti vsaj nekaj res globokih vdihov in 
izdihov.  Zagotovo se bomo dobro počutili. 
 
1, 2, 3   GREMO……… ZAPRIMO OČI, ZAJAMIMO SAPO…. 
 
 

https://www.dihalnica.si/
https://www.facebook.com/dihalnica/

