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Komunikacija – del na

Nebesedna ali nonverbalna komunikacija 
Četudi tega včasih ne želimo, lahko z neverbalno komunikacijo 
posredujemo svoje počutje. Nebesedno posredujemo sporočila z obleko, 
obutvijo, našim videzom in telesno držo. 

Pri neverbalni komunikaciji igrajo vlogo:  
• simboli,  

• mimika (izrazi obraza),  

• ges$ka (telesni gibi, kretnje), 

• telesna drža in 

• zunanji videz človeka.  

Mimika in ges$ka sta hkra$ tesno povezani z jezikom, torej verbalno 
komunikacijo.  

Vsa komunikacija človeštva se je začela z neverbalno komunikacijo, ki je 
opazna že pri dojenčku. Nebesedna komunikacija je večinoma nezavedna. 
Prvi s$k s kako osebo je običajno odločilen za skupne odnose v prihodnos$. 

Kadar posredovane informacije prejemnik ne razume enako kot pošiljatelj, 
lahko pride do nesporazumov. 

Govorica telesa je del nebesedne komunikacije. Naše telo, naša čustva           
in naša zavest vedno delujejo kot celota. Govorica telesa dopolnjuje tudi 
verbalno komunikacijo ali celo spremeni smisel le-te. 

Govorice telesa ne smemo zamenja$ z znakovnim jezikom gluhih.                     
Ta jezik je sistem točno določenih ročnih simbolov in kretenj,                         
ki ga uporabljajo gluhi. 

Ljudje se ne sporazumevamo samo z besedami v pisani ali govorjeni obliki. 
Pri medčloveških s#kih je pretežni del komunikacije neverbalen. Marsikdaj 
pove naša nebesedna govorica več kot #soč besed skupaj. 
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šega vsakdanjika II. del

Potrebuješ: 
• plastenko s pokrovčkom 
• frnikolo 
• nekaj smetane 
• cedilo 
• merilno posodo 
• nekaj vode 

Naravoslovni 
poskusi 

Vsebino plastenke precedi s cedilom, da bo odtekla odvečna voda. Preostala bo topla kepica masla, ki jo lahko 
shladiš pod hladno vodo. Maslo lahko poješ, bodi pa pozoren na frnikolo, ki seveda ni za pod zob. 
Smetana je zmes vode in maščobe. Zaradi pretresanja se zmes loči: nastaneta pinjenec, ki vsebuje veliko vode 
in malo maščobe, ter maslo, ki vsebuje veliko maščobe in malo vode. Kar si povzročil s tresenjem plastenke, so 
prej povzročali s tolčenjem smetane v posodi, ki so ji rekli pinja. 
Maslo iz mlekarne je običajno dalj časa sveže od domačega masla, ker se pri industrijskem postopku delčki 
vode v maslu bolj enakomerno razporedijo, kar spremeni oz. omeji rast mikroorganizmov. 

Kaj se dogaja, ko pretresemo smetano?  

REŠITEV

Reinhold Jannach – Naravoslovni poskusi 

V razredu se usedite v krog in s celim telesom pokažite, da ste 
žalostni, veseli, jezni, radovedni, bojazljivi, zaspani, začudeni, da 
imate bolečine itd. Sošolci in sošolke naj prepoznajo počutje. 

VAJA:

Razmišljajte: 

Približno 60 mililitrov smetane zlij  
v plastenko in dodaj frnikolo.  

Nato posodico zapri  
s pokrovčkom in jo  

pretresaj 15 do 20 minut.  
Kaj se dogaja? 

Nadaljnji postopek je opisan v rešitvi. 




