
V prvih letih življenja otroci nenehno sprašujejo in na 
ta način uspešno spoznavajo svet okoli sebe. V šoli pa 
si ti isti otroci pogosto ne upajo zastaviti vprašanj, pa 
čeprav bi še vedno radi izvedeli toliko različnih stvari … 

V procesu šolanja pa imamo veliko priložnosti, da 
razvijemo spretnosti postavljanja vprašanj, 
odgovarjanja nanje ter vrednotenja odgovorov na 
svoja vprašanja … samo potruditi se je treba. 

Pravljice 

Namen: Videti različne ravni razmišljanja, ki jih 
lahko zahteva vprašanje (vprašanja so 
zasnovana na Bloomovi taksonomiji za pravljico 
Rdeča kapica). 

Pomnjenje 
Razumevanje 

Uporabljanje 

Analiziranje 

Ustvarjanje 

Kje je živela babica Rdeče kapice? 
Čemu je Rdeča kapica obiskala 
svojo babico? 
Če bi bila bolna tvoja babica in bi jo 
šel obiskat, kaj bi ji nesel? 
Kaj meniš, zakaj Rdeča kapica ni 
prepoznala volka? 
Kako drugačna bi bila morda 
zgodba, če bi Rdeča kapica imela 
prenosni telefon? 
Ali meniš, da se je mama Rdeče 
kapice obnašala odgovorno, ker jo 
je sámo poslala na obisk k babici? 

Postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje je 
lahko tvegano, zlasti ko se obravnavajo teme, ki 
so čustveno obarvane, ali ko si stališča in mnenja 
nasprotujejo. Lahko vadimo odgovore na neko 
misel, o kateri se »krešejo« različna mnenja: 
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Si upošteval stališče … 
Kaj, če bi upošteval tole stališče … 
Strinjam se s tem, kar praviš, vendar tudi 
menim … 
Drug način, kako lahko gledamo na to, je 
… 
Ja, toda, kaj bi menil, če … 
To je en način, druga možnost pa je … 
Kako bi se ti počutil v moji koži … 

Vprašanja lahko: 
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vzbudijo zanimanje ali radovednost, 
na poseben način usmerijo razmišljanje, 
osredotočijo pozornost na neko temo, 
spodbudijo dejavno vključevanje v 
učenje, 
spodbudijo kritičnost, 
utrdijo naučeno snov, 
oblikujejo mišljenje, 
sprožijo nadaljnja vprašanja, 
odkrijejo vrzeli v znanju, 
nudijo priložnost za učenje na zabaven 
način, 
pomagajo razjasniti razumevanje … 

Ocenjevanje 

Vprašanja, ki nagovarjajo naše občutke in 
čustva, so povezana z emocionalnim področjem. 
Dotikajo se našega najglobljega bistva. Ta 
vprašanja raziskujejo zapletene zadeve, ki se 
izmikajo preprostim odgovorom. Primeri teh 
vprašanj so: 

 
 
 
 
 

Kaj pomeni biti pošten? 
Kaj pomeni biti dober prijatelj? 
Kako sem lahko boljši prijatelj? 
Kaj je zame ljubezen? 
Kdo sem jaz? 

NAUČITI SE MORAMO VŽIVLJANJA V DRUGEGA 
IN DA NA PRIMEREN IN SPOŠTLJIV NAČIN 
NASPROTUJEMO ALI OPOREKAMO STALIŠČU, 
KI SE OD NAŠEGA RAZLIKUJE. 

Vprašanja, ki dajejo misliti, ponujajo koristno 
orodje, s katerim si lahko pomagamo, 
prevzemamo odgovornost, globje razmišljamo 
in bolj premišljeno odgovarjamo. Silijo nas, da 
svoje zamisli in mnenja pojasnjujemo, 
utemeljujemo in razvijamo 



 

Ta model postavljanja vprašanj združuje miselno in 
čustveno področje. 

RAZMIŠLJAJ O TEM 

Spodbudi kritično, ustvarjalno in odzivno mišljenje. De 
Bonovih šest klobukov razmišljanja je znana strategija, 
ki spodbuja različne načine mišljenja. 

KLOBUK 
beli 

SPLOŠNO 
Kaj si se 
naučil? 

PRIMER: slovenščina 
Kaj lahko poveš o 
literarnih likih in 
prizorišču, potem ko 
prebereš uvod? 
Kaj meniš, katere so 
pozitivne strani življenja 
v tem obdobju? 
Kakšne težave 
pričakuješ, da bodo 
imeli liki v prihodnje? 

Zaradi katerih 
problemov v knjigi si 
bolj zaskrbljen? 

?ALI JE TO VPRAŠANJE? 
Proces odločanja o tem, kaj je zanimivo, kaj 
pristno, kaj terja nadaljnje raziskovanje … 
zahteva zmožnost postavljanja vprašanj. 

Zloženka vsebuje nekaj osnov, ki jih 
potrebujemo, da bi bili uspešni pri kritičnem 
postavljanju vprašanj o tem, kar vidimo, 
beremo, slišimo ali počnemo. 

   ZAKAJ 
POSTAVLJATI 
VPRAŠANJA? 
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RESOJAJ 

RIMERJAJ 

OVEZUJ 

Kaj veš in verjameš? 
Kaj bi morda pričakoval, da se 
zgodi? 
Kakšni so trenutki tišine? 
Čigavo stališče prevladuje? 
Kakšne so prednosti in 
pomanjkljivosti? 
Kaj, če bi primerjal … ? 
Kakšne so podobnosti med … in 
…? 
Kakšne so razlike med … in … ? 
Če vse povežem, katere so 
pomembne zamisli? 
Katere so glavne zamisli? 
Kakšni so vzroki in posledice? 

Kakšen bi lahko bil drug način 
razmišljanja? 
Kaj manjka? 
Kako bi se spremenile okoliščine, če 
… 
Kako bi se odločil, če bi moral 
izbirati? 
Kakšno je tvoje mnenje? 
Kaj ti največ pomeni? 
Kako vplivajo tvoja dejanja na druge? 
Kaj je najpomembnejše? 
Kaj je najmanj pomembno? 
Česa se moraš lotiti najprej? 
Kaj lahko pustiš za kasneje? 

rumeni 
črni 

Katere so 
odlike tvojega 
dela? 
Kaj bi lahko 
naredil bolje? 

rdeči Kaj čutiš o 
svojih 
dosežkih? VPRAŠANJE 

SPRETNOSTI    GLOBJE 
RAZMIŠLJANJE 

ZAČUTI TO IN SE PO TEM RAVNAJ 
zeleni 

OGLEJ DRUGAČE 

Kaj bi lahko 
naredil 
drugače? 

Kaj bi rekel o 
svojem 
napredku? 
Kakšna 
vprašanja 
imaš zdaj? 

Če bi bil ti avtor, kako bi 
zgodbo začel, nadaljeval 
ali zaključil? 

Katera vprašanja bi 
postavil avtorju? USTVARJALNOST ČUSTVEN ODZIV modri 

OOSEBI 

OSTAVI PRIORITETE 

Z vprašanji lahko vzpodbujamo in 

usmerjamo ustvarjalnost. 

VIHARJENJE MOŽGANOV je ena izmed mnogih tehnik 
za ustvarjanje mnogih svetov in zamisli. 
Z ustvarjalnim mišljenjem enačimo: DOMISELNOST, 
PRILAGODLJIVOST, IZVIRNOST, IZPOPOLNITEV (kar 
se povezuje z miselnim področjem), RADOVEDNOST, 
CELOSTNOST, TVEGANJE IN DOMIŠLJIJO (ki se 
povezujejo s čustvenim področjem). 
Spretnost mišljenja višjega reda in ustvarjalnost so v 
tesni medsebojni povezavi. 

Postavljanje vprašanj je ključnega pomena, da se 
naučimo, kako naj se učimo, in da postanemo učenci za 
vse življenje. V tehnološko usmerjenem svetu, kjer gre 
pogosto za prenasičenost z informacijami, je bistveno to, 
da znamo kritično postavljati vprašanja o tem, kar vidimo, 
beremo ali slišimo. 
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