
Igra s kartami "Poišči pare" 

V rokah imate dva kompleta kart. Na enem so upodobljena različna dejanja, na drugem pa 

poklici. Oba kompleta lahko uporabite kot igro spomina: 

- Karte so razgrnjene z licem navzdol. 

- Igralci izmenično obračajo po dve karti s sliko navzgor in iščejo pare. 

- Če igralec najde par, se karti odstranita iz igre. Če ne, se karti ponovno obrneta s sliko 

navzdol na istem mestu, da si igralci zapomnijo, kje leži posamezna karta. 

- Zmaga igralec, ki najde največ parov.  

Upoštevajte, da v tej igri par kart ne sestavljajo vizualno enake slike, temveč enake dejavnosti, 

na primer razvrščanje smeti, pomoč prijatelju ali skrb za druge ljudi ali živali. Otroci se morajo 

tega zavedati, preden začnejo igro. 

Te igre s kartami so najprimernejše za predšolske in osnovnošolske otroke. Trajanje igre je 

odvisno od velikosti skupine. V povprečju traja približno 20 minut oziroma toliko, kolikor traja 

pozornost otrok določene starosti. 

Te komplete kart lahko uporabite tudi kot orodje za razdelitev otrok v pare: ko so karte 

premešane, vsak udeleženec potegne eno karto in poišče udeleženca s partnersko karto. Ko 

vsi najdejo svojega partnerja, jim lahko damo nalogo, ki jo morajo opraviti v paru.  

Sem skrben_a 

Karte lahko uporabimo kot spodbujanje pogovora o različnih oblikah skrbi kot sestavnem delu 

naših vsakodnevnih izkušenj, ki jih ne bi smeli pripisovati le enemu spolu. Udeležence_ke 

spodbujamo k razumevanju, da je skrbnost pomembna lastnost, ki jo mora vsak človek 

razvijati in izboljševati.  

Ko je igra spomina končana in so vse karte obrnjene, si je treba vzeti čas za pogovor o njihovi 

vsebini: 

S čim so povezana dejanja, ki so prikazana na kartah? 

Kdo izvaja te dejavnosti? Ali lahko ta dela/dejavnosti opravljajo otroci vseh spolov? 

Ali otroci (udeleženci) izvajajo ta dejanja v svojem vsakdanjem življenju? 

Katera od dejavnosti jim je najbolj všeč? 

Alternativna uporaba kart: pri pogovoru o vsebini kart lahko otroke prosimo, naj poimenujejo, 

kaj je parom kart skupno (dejanje, ki se izvaja) in kaj se razlikuje (videz otroka, podrobnosti v 

okolju). Glede na odziv otrok lahko pogovor nadaljujemo - ali lahko značilnosti zunanjega 

videza osebe (telesna zgradba, barva kože, struktura ali dolžina las) vplivajo na dejanja, ki jih 

opravlja, in na njeno sposobnost skrbeti za druge? 

Poklici 



Karte spodbujajo spreminjanje stereotipnega odnosa do "moških" ali "ženskih" poklicev, 

poudarjajo pomen osebne izbire in učijo, da poklicev ni mogoče deliti po spolu. Najbolj 

pomembna so nagnjenja in želje ljudi: moški lahko uresničijo svoja poklicna pričakovanja v 

poklicih, povezanih s skrbjo, prav tako dobro kot ženske. 

Ko je igra spomina končana in so vse karte obrnjene, si vzemite nekaj časa za pogovor o 

njihovi vsebini: 

Kateri poklici so prikazani na kartah? 

Ali lahko vse te poklice izberejo tako ženske kot moški? 

Ali so otroci v svojem življenju srečali ljudi, ki opravljajo te poklice - ženske in moške? 

Kaj bi otroci radi delali, ko odrastejo? Zakaj? 

Pri pogovoru o vsebini kart lahko otroke prosimo, naj poimenujejo, kaj je na parih kart skupno 

(poklic, podrobnosti v okolju) in kaj se razlikuje (spol upodobljenega lika, podrobnosti v 

njegovem videzu). Na podlagi njihovih odgovorov lahko pogovor nadaljujemo - ali lahko 

značilnosti zunanjega videza osebe (telesna zgradba, barva kože, struktura ali dolžina las) 

vplivajo na dejanja, ki jih opravlja, in na njeno sposobnost skrbeti za druge? 

Za dopolnitev te metode razmislite o organizaciji srečanj z ljudmi različnih poklicev, zlasti s 

tistimi, ki jih otroci redkeje vidijo (na primer pilotka ali medicinski tehnik). Pri organizaciji 

takšnih srečanj v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ali na ekskurzijah prosite za pomoč starše. 

Morda boste ugotovili, da so očetje in/ali matere otrok v vaši vrtčevski skupini ali razredu 

izbrali spolno netipičen poklic ali pa poznajo druge ljudi, ki so ga izbrali. 
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