
Ta igra s kartami temelji na vprašanjih in odgovorih. Vprašanja se nanašajo na zgodovino Evropske 
unije in splošna dejstva o njej. Učenci verjetno ne bodo znali odgovoriti na večino vprašanj. Z metodo, 
uporabljeno pri tej igri, se učence spodbudi, da si zapomnijo odgovore na vprašanja in tako skozi igro 
pridobijo znanje o EU. 

Po koncu igre lahko učitelj učencem predstavi dodatne informacije o tej temi. 

 

METODOLOGIJA TRAJANJE PRIPOMOČKI
Izobraževalna igra: 
dejstva o EU

20 minut -   štoparica za vsako skupino (učencem lahko dovolite, da uporabljajo pametne 
telefone) 

-   25 kartic z dejstvi o EU za vsako skupino

Predstavitev 10 do 20 
minut

-   računalnik + projektor

- predstavitev iz modula 3

NAMEN TER ZNANJA IN SPRETNOSTI
ODNOS

–  Učenci si želijo izvedeti več o Evropski uniji. 

ZNANJE
–  Učenci vedo, kako, kdaj in zakaj je bila ustanovljena Evropska unija.

–  Učenci se seznanijo z osnovnimi dejstvi o Evropski uniji.

SMERNICE ZA UČITELJE  
MODUL 3 - IGRA DEJSTEV O EU 
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KORAK ZA KORAKOM
1. IGRA
ŠTUDIJSKO OKOLJE 
Učenci igrajo v manjših skupinah s sodim številom članov. V vsaki 
skupini so vsaj (po možnosti) štirje učenci. Možne so tudi skupine 
šestih učencev. Vse skupine igrajo igro istočasno, vendar ločeno druga 
od druge. V vsaki skupini se učenci razdelijo v pare. Če ima skupina 
liho število učencev, lahko v skupini sodeluje učitelj. Pari sedijo 
nasproti drug drugemu, kot je prikazano na spodnji sliki.

POSTOPEK 
- Končni cilj je zbrati čim več kartic.

- Vsaka skupina dobi komplet kartic. Na vsaki kartici sta vprašanje in odgovor. 

- En učenec začne (oseba 1A) in ima pri sebi komplet kart. Svojemu partnerju, ki sedi nasproti (oseba 
1B), postavi vprašanje. Če oseba 1B odgovori pravilno, lahko ekipa 1 obdrži karto in oseba 1A prebere 
naslednje vprašanje. Če oseba 1B odgovori napačno, oseba 1A vrne karto v komplet in postavi 
naslednje vprašanje. 

- Ta ekipa igra, dokler štoparica ne pokaže, da je čas potekel in da je na vrsti druga ekipa. 

- Vsak krog posamezne ekipe traja 30 sekund. 

- Po 30 sekundah igralec izroči komplet kartic svojemu levemu sosedu (oseba 2A) iz ekipe 2. 

- Zdaj je na vrsti druga ekipa in oseba 2A postavlja vprašanja osebi 2B. Po 30 sekundah se komplet 
kartic izroči osebi 1B in nato osebi 2B itd. 

- To se nadaljuje, dokler igralci ne odgovorijo pravilno na vsa vprašanja in so vse kartice v rokah ene 
ali druge ekipe. 

- Ekipa, ki ne igra (trenutno ne bere vprašanj in odgovarja), spremlja čas. 

- Ekipa, ki zbere največ kartic (ker je pravilno odgovorila na največ vprašanj), zmaga.

Vsak član skupine ima večkrat priložnost, da postavlja vprašanja in odgovarja nanje. Tako vsi igralci vidijo 
vprašanja in odgovore, da si lahko zapomnijo informacije.

   Kratek povzetek pravil:
- Vsak krog posamezne ekipe traja 30 sekund. V teh 30 sekundah ekipa poskuša pravilno odgovoriti na 

čim več vprašanj. 

- Na vsako vprašanje lahko odgovarja samo enkrat. Če je prvi odgovor napačen, oseba, ki sprašuje, vrne 
karto v komplet in postavi naslednje vprašanje. Oseba, ki odgovarja, ne more popraviti svojega odgovora. 

- Če igralec ne pozna odgovora, reče „naprej“. Oseba, ki sprašuje, nato vrne karto v komplet in postavi 
naslednje vprašanje. 

- Informacije na karticah, ki so napisane v oklepajih, so dodatne informacije. Igralcem jih ni treba 
povedati, da bi pravilno odgovorili na vprašanje. Včasih je več možnih pravilnih odgovorov, v tem 
primeru je med možnostmi poševnica („/“). Zadošča le eden od možnih odgovorov.
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NEKAJ NASVETOV
- Pojasnite pravila igre s primerom. 

VSEBINA

Igra vključuje 25 vprašanj o zgodovini Evropske unije in osnovnih dejstvih o njej. 
Pri dveh vprašanjih se sprašuje po trenutnem predsedniku, zato je najbolje, da se o tem pozanimate 
vnaprej. Povezava z informacijami je v tabeli spodaj. Zadnji dve vprašanji se nanašata na vašo državo. 
Povezava do odgovorov je v spodnji tabeli.

Kartice natisnite in nanje sami napišite odgovore.

Vprašanje Odgovor
15. Kdo je sedanji predsednik Evropskega sveta (vrh)? ..................................

2019-2024: (Charles) Michel. Kliknite tukaj, da se 
prepričate, ali je odgovor še vedno pravilen: www.
consilium.europa.eu/sl/european-council/president/
role/

16. Kdo je sedanji predsednik Evropske komisije? ..................................

2019-2024: (Ursula) von der Leyen. Kliknite tukaj, da se 
prepričate, ali je odgovor še vedno pravilen: ec.europa.
eu/commission/commissioners/2019-2024/president

24. Vsaka država članica imenuje po enega komisarja 
v Evropski komisiji. Kdo je sedanji komisar oziroma 
komisarka, ki ga/jo je imenovala vaša država? 

..................................

Kliknite tukaj, da si ogledate seznam komisarjev: https://
ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_sl

25. Vsaka država članica dobi določeno število sedežev 
v Evropskem parlamentu, ki je odvisno od števila 
njenih prebivalcev. Koliko poslancev Evropskega 
parlamenta ima trenutno vaša država?

..................................

Kliknite tukaj, da si ogledate število sedežev, ki jih ima 
posamezna država: www.europarl.europa.eu/meps/

2. PREDSTAVITEV:
RAZPRAVA O PRIDOBLJENEM ZNANJU
UČNO OKOLJE
Učenci sedijo tako, da lahko predstavitev spremljajo brez težav.

POTEK
Z uporabo priložene predstavitve podate več informacij o zgodovini Evropske unije.
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KORISTNE POVEZAVE

- Koristne informacije najdete na splošnem spletnem mestu EU, na voljo tukaj https://europa.eu/
european-union/about-eu/history_sl

- Tukaj lahko poiščete izobraževalno ponudbo Hiše evropske zgodovine: https://historia-europa.ep.eu/
sl/pedagogi-ucitelji

- Predstavitev „EU na diapozitivih“ prikazuje različne vidike Evropske unije: https://europa.eu/european-
union/documents-publications/slide-presentations_sl

- Na spletnem mestu https://what-europe-does-for-me.eu je veliko primerov, kako Evropska unija vpliva 
na naše vsakdanje življenje. 
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