
ZGRADIMO PIRAMIDO 

 

Namena uporabe orodja: Dejavnost lahko uporabimo kot izhodiščno izkušnjo, na osnovi katere 

učenci ocenijo trenutno razvitost veščin sodelovanja (v fazi aktivacije predznanja), lahko jo 

uporabimo tudi kot eno izmed aktivnosti za razvoj in urjenje omenjene veščine. 

Primer orodja (naloge): Zgradimo piramido 

 

 
Pripomočki (na skupino): 

 Elastika s trakci * 

 6 plastičnih lončkov 

 

*smiselno je pripraviti še rezervne elastike z različnim številom privezanih vrvic za skupine 

otrok z različnim številom članov (npr. 3, 4, 5 vrvic). 

 

Navodilo za učence 

 

Vaša naloga je, da čim hitreje iz lončkov zgradite piramido. Edino pravilo je, da lahko lončke 

premikate le s pomočjo elastike. To počnete tako, da vsak član skupine drži svoj trakec, ki 

usmerja elastiko. Ne smete se dotikati elastike, trakcev ostalih članov skupine, niti lončka. (Vsa 

omenjena pravila veljajo tudi v primeru, če vam lonček pade na tla ali se prevrne). 

 

                

Vir slik: Ines Celin 

 

V nadaljevanju lahko na enak način dela učencem določimo drug cilj, ki ga zasledujejo. Pri tem 

jim omogočimo, da opazujejo napredek pri tovrstnem sodelovanju.  

 

 



 

Navodilo za učence (2. del): 

 

Vaša naloga je, da čim hitreje iz lončkov zgradite konstrukcijo, kot jo vidite na spodnji sliki. 

Edino pravilo je, da lahko lončke premikate le s pomočjo elastike. To počnete tako, da vsak 

član skupine drži svoj trakec, ki usmerja elastiko. Ne smete se dotikati elastike, trakcev ostalih 

članov skupine, niti lončka. (Vsa omenjena pravila veljajo tudi v primeru, če vam lonček pade 

na tla ali se prevrne). 

 

 
Vir slik: Ines Celin 

 

 

Vprašanja za vodenje refleksije: 

 

 Kako si se počutil? 

 Kako uspešni ste bili pri gradnji stolpa? Kaj vam je dobro uspelo in kaj ne? 

 Kaj je omogočilo, da ste bili uspešni? Katera vedenja članov so pripomogla k dobremu 

delu? 

 Kako ste se lotili dela? 

 Ste napravili načrt? Ste se dogovorili za pravila sodelovanja? 

 Ste si razdelili delo/vloge? Kako? 

 Kdo je bil vodja? Kako je prišlo do 'prevzema' te vloge? 

 Kako je potekalo delo? Ste imeli kakšne težave? Kako ste jih premagali? 

 Kaj bi naslednjič spremenili/izboljšali? 
 


