
Dejavnost za krepitev duševnega zdravja mladih  
SAMOPODOBA in MIT PODOBE 
 
Pripravljeno za PP aktivnost na jesenovanju 2018. 
 
0. 
Pripravi: Google anketo (priponka) 
Pred odhodom na zimovanje vsak popotnik reši anketo.  
 
1.  
Pripravi: za vsakega udeleženca po en set treh listkov; pisalo za vsakega; 
plakat z narisano silhueto človeka; lepilo. 
Pripravimo tri vrste listkov – oziroma listke z različnimi simboli (srce, oko, noga). Vsak 
na listek napiše, kaj mu je všeč na njegovem značaju (srce), videzu (oko), telesni 
sposobnosti (noga). Naložijo listke na kup. Zaprejo oči izberejo z rokami eno pozicijo 
(roke na oči, srce, noge) voditelj zakriči eno od pozicij, kdor je imel roke na poziciji, 
zagrabi listek s to isto lastnostjo in ga želi prvi prilepiti na narisanega človeka. 
Rezultat: samopodoba »idealne osebe«.  
Vprašanja:  

 Zakaj je pomembno razmišljat o svojih pozitivnih 
lastnostih? 

 Zakaj se ne pogovarjamo samo o izgledu. 
 
2.  
Pripravi: popularne in aktualne revije, šmir papir, pisala. 
Začnemo z mitom o popolnem človeku (damo jim za prelistat 
revije, reklame in narisat oz. prilepit popolnega človeka). 
Rezultat: sestavimo mit popolnega človeka.  
Vprašanja:  

 Kam nas pripelje težnja po doseganju tega ideala? 

 Kako izgleda življenje človeka, ki želi ideal doseči? 

 Kaj se v svetu spreminja zaradi tega ideala? 

 Kakšen bi bil svet, če se vsi usmerimo v ta ideal? 
 
3.  
Pripravi: rezultate ankete 
Kakšno je naše počutje v klanu? Pogovor o anketi in rezultatih 
ankete. 
 
4.  
Pripravi: listke za na hrbet prilimat z napisi oseb. 
Sledi aktivnost ugibanja »kaj mi piše na hrbtu«. Vsak mora 
ugotoviti, kaj mu piše na hrbtu oz. »kdo je on«. Postavlja 
vprašanja, ostali mu odgovarjajo – ne smejo pa v odgovoru 
uporabiti direktno besede oziroma niti delčka besede. Cilj: Mladi 
znajo razločiti med aktualnimi izrazi, ki se pojavljajo v medijih in 
na internetu: influencer (vplivnež), producer, decision maker 
(odločevalec), celebrity (znana osebnost), bloger, vloger, 
youtuber.  
Vprašanje: 

 Kdo je kriv za »image myth«; »mit idealne podobe«?  
 
  



5.  
Pripravi: stare Skavtiče, škarje, šmir-papir, pisala in igralno kocko 
Kakšen je idealen skavt? Aktivnost: listanje Skavtičev. Mladi v podobah iz revije 
poiščejo nekaj lastnosti idealnega skavta. Vsak si izbere tri, jih skrije pred ostalimi in 
prihrani za zabavno aktivnost v nadaljevanju. Ko si na vrsti, vržeš kocko, ki bo 
določila ali to lastnost narišeš, pokažeš s pantomimo ali razložiš brez, da bi omenil 
koren. 
Vprašanja:  

 Kam nas pripelje težnja po doseganju tega ideala?  

 Kaj se v svetu spreminja zaradi tega ideala?  

 Kakšen bi bil svet, če se vsi usmerimo v ta ideal? 
 
Vir za aktivnost iz tega activity packa :D https://free-being-me.com/downloads/ 
 
 
 
BiPi 

Neustavljivi  
 

 
  

https://free-being-me.com/downloads/


PRILOGA (anketa) 
FreeBeingMe 

Anketa je anonimna, njeni rezultati pa nam bodo služili na dejavnosti naše krovne ženske skavtske 

organizacije WAGGGS, ki jo prijavljamo za teden globalnega učenja.  

starost 

10-15 

16-21 

21-25 

 

spol 

moški 

ženski 

 

Si kdaj čutil/a pritisk, da moraš popraviti svoj fizični izgled (iti na dieto, spremeniti frizuro, 

uporabljati določene izdelke) da bi ustrezal/a določenemu idealu. 

da, velik pritisk 

da, nekaj pritiska 

ne, ne veliko pritiska 

ne, nič pritiska 

ne vem 

 

Če si ga, od kje misliš, da prihaja? 

oglaševanje 

revije 

televizija 

prijatelji 

sošolci 

družina 

družbena omrežja 

svet mode 

trgovine/e-trgovine 



Drugo: 

 

Komentar na zgornjo izbiro: …….. 

 

Kaj misliš, da so najbolj pogoste skrbi povezane s samopodobo med tvojimi vrstniki v kraju, kjer 

živiš? (označi 3 najpogostejše) 

telesna teža 

oblika telesa 

lasje 

barva kože 

koža (npr. mozolji) 

izgled obraza 

Drugo: 

 

Ali so te v zadnjem mesecu, skrbi glede tega 'kako izgledaš', zaustavile pred čim? * 

VERTIKALA:  

nikoli me niso zaustavile 

malce so me zaustavile 

so me kar zaustavile 

čisto so me zaustavile 

dejavnost se me ne tiče 

 

HORIZONTALA: 

iti na plažo ali bazen 

iti na družaben dogodek ali zabavo 

iti po nakupih za oblačila 

se gibati/ukvarjati s športom 

podajati mnenje/postaviti se zase 

iti k zdravniku 

iti v šolo 

družiti se s prijatelji 



preživljati čas z družino 

iti na plažo ali bazen 

iti na družaben dogodek ali zabavo 

iti po nakupih za oblačila 

se gibati/ukvarjati s športom 

podajati mnenje/postaviti se zase 

iti k zdravniku 

iti v šolo 

družiti se s prijatelji 

preživljati čas z družino 



 



 



 



 


